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Περίληψη 
 

Τα μουσεία διαθέτουν συχνά τα έργα των συλλογών τους, εκτός από την φυσική τους έκθεση               

στον χώρο του μουσείου, στο διαδίκτυο και πολλά μουσεία επιλέγουν να παρέχουν τα σύνολα των               

δεδομένων τους ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (ΑΔΔ) με στόχο τη διασύνδεση και την             

ενοποίηση τους με άλλα σύνολα δεδομένων στο Linked Open Data1 cloud (LOD). Καθώς το νέο               

ψηφιακό περιεχόμενο δημιουργείται, είναι αναζητήσιμο, ευρέσιμο, κατανοητό και επεξεργάσιμο         

τόσο από τις μηχανές όσο και από τους ανθρώπους. Με αυτό το τρόπο πετυχαίνουν τη               

διασύνδεση και την ενοποίηση τους με άλλα σύνολα δεδομένων στο LOD cloud. 

Τα παραγόμενα πολιτιστικά διασυνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα ανταποκρίνονται στις        

βασικές αρχές των διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων του συστήματος 5-αστέρων (5-stars)          

του Tim Berners Lee (Linked Open Data principles), δηλαδή είναι δομημένα δεδομένα , είναι              

ανοιχτά, πληρούν τα πρότυπα του W3C και τέλος, υπάρχει σύνδεση με άλλα διασυνδεδεμένα             

ανοικτά δεδομένα. Παράλληλα τα δεδομένα που προκύπτουν, εναρμονίζονται στις αρχές των           

FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), με αποτέλεσμα να είναι          

ευρέσιμα, προσβάσιμα, διαλειτουργικά και με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το σύνολο των δεδομένων που δημιουργήθηκε με           

πίνακες παιδικής ζωγραφικής της συλλογής του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Το           

ΜΕΠΤ είναι ένα από τα τρία μουσεία, σε παγκόσμια κλίμακα, που εκθέτει παιδική τέχνη.              

Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ενέργειες για την μετατροπή τους σε ΑΔΔ με άλλα δεδομένα             

συναφούς θέματος, η πληροφορία είναι αξιοποιήσιμη από τις μηχανές (μηχανές αναζήτησης,           

συσσωρευτές, άλλες εφαρμογές). Σε αυτό το σημείο έγκειται η συμβολή και η πρωτοτυπία της              

παρούσας διπλωματικής εργασίας καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη εργασία, δημιουργίας         

διασυνδεδεμένων δεδομένων από έργα παιδικής τέχνης.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Λεξιλόγια, Οντολογίες, Εννοιολογικά Σχήματα/μοντέλα, Γράφοι γνώσης,        

Διασυνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα, σύνολα δεδομένων  

 

1 https://lod-cloud.net/  
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Abstract 

Museums often display the artifacts of their collections, in addition to their physical exhibition on               

the museum site, on the internet and many museums choose to provide their datasets as Open                

Linked Data with the aim of interconnecting and integrating them with other datasets at the               

Linked Open Data cloud2 (LOD). As new digital content is created, it is searchable, findable,               

understandable and editable by both machines and humans. In this way they achieve their              

connection and integration with other datasets at the LOD cloud. 

The produced cultural linked open data, complies with the basic principles of Tim Berners              

Lee's 5-star system (Linked Open Data principles), so they are structured data, they are open, with                

non-proprietary format, they meet the standards of W3C and finally, there are links to other               

Linked Open Data. At the same time, the generated data are harmonized with the principles of                

FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), making them findable,         

accessible, interoperable and reusable. 

As basic material, for the present thesis, we used artifacts from Greek Children's Art              

Museum’s permanent collection. The GCAM is one of the three museums that exhibits child art,               

on a global scale. Using the proper courses of action, the resources are transformed into open and                 

linked data, interconnected with other resources of related conceptual context and used by search              

engines (search engines, aggregators, other applications). At this point, consists of the contribution             

of our thesis for the Semantic Web and the Linked Open Data cloud, as there is no previous                  

semantic annotation over any artifact created by a child . 

 

 

 

 

Keywords: Semantic vocabularies, Ontologies, Conceptual Schemas/models, Knowledge Graphs,        

Linked Data, Semantic Web, Web of Data 

 

2  https://lod-cloud.net/  
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1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες από μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς να            

επωφεληθούν από τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και να διαθέσουν τα πολιτιστικά            

τους τεκμήρια στο κοινό π.χ., μέσω του Linked Open Data (LOD). Ο Σημασιολογικός Ιστός, με               

τον οποίο ασχολούμαστε στην παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην οργάνωση και την           

ταξινόμηση των δεδομένων που υπάρχουν στο Παγκόσμιο Ιστό. Μετατρέπει τις πληροφορίες που            

υπάρχουν στο διαδίκτυο, σε πληροφορίες που το περιεχόμενό τους είναι αναγνώσιμο από τις             

μηχανές (machine-readable) μέσω της μετατροπής των δεδομένων σε Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα          

Δεδομένα (ΑΔΔ) και διατίθενται στους τελικούς χρήστες3. 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών         

Σπουδών Πολιτισμική Πληροφορική (κατεύθυνση Μουσειολογίας) του τμήματος Πολιτισμική        

Τεχνολογία και Επικοινωνία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου του             

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Αντικείμενο της εργασίας είναι η δημιουργία πολιτιστικών          

Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων των συλλογών του Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης          

(ΜΕΠΤ) μέσω της σημασιολογικής περιγραφής και του σημασιολογικού εμπλουτισμού των          

πολιτιστικών του τεκμηρίων. Πραγματεύεται την χρήση τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού, με          

σκοπό να μετατρέψει συλλογές παιδικών έργων τέχνης σε ΑΔΔ. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί η             

διαδικασία μετατροπής 3 συλλογών (σύνολο 121 έργα παιδικής τέχνης) σε ενσωματωμένα HTML            

δομημένα δεδομένα, χρησιμοποιώντας κωδικοποιήσεις RDFa και Microdata και 2 διαφορετικά          

μοντέλα για την περιγραφή τους, το Schema.org και το Europeana Data Model (EDM). Καθώς              

επίσης γίνεται αναφορά στα εξωτερικά σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν (DBpedia,          

Wikidata, Wikiart, κ.α.).  

Τα κύρια στάδια της εργασίας είναι η συλλογή των δεδομένων, η σχεδίαση του μοντέλου              

περιγραφής τους, η επιλογή των εργαλείων για την κωδικοποίηση τους, η παραγωγή αρχείων             

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web  
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HTML για την ενσωμάτωση των δομημένων δεδομένων, η δημιουργία dataset με βάση τις αρχές              

5 αστεριών (5-star system), η δημοσίευση τους στον Ιστό, καθώς και η καταγραφή             

συμπερασμάτων και εμπειριών των παραπάνω διαδικασιών από δημιουργούς χωρίς τεχνολογικό          

υπόβαθρο. 

Πιό συγκεκριμένα: 

α) Διερευνάται ο βαθμός δυσκολίας να κατανοήσουν οι δημιουργοί τη δημιουργία ΑΔΔ. 

β) Αξιολογείται ο βαθμός δυσκολίας συγκρίνοντας τη διαδικασία με βάση το μοντέλο και             

την παρεχόμενη τεχνολογία (EDM, Schema.org, DC/RDFa, Microdata, HTML).  

Επιπλέον, το έγγραφο αναφέρει τον πιθανό αντίκτυπο των νέων μετρήσεων για τη            

μέτρηση της δυναμικής σύνδεσης ενός συνόλου δεδομένων, ξεπερνώντας τις τυπικές μετρήσεις           

όπως οι μέσες, ελάχιστες και μέγιστες συνδέσεις πόρων με εξωτερικούς πόρους. Πιο            

συγκεκριμένα, το έγγραφο παρουσιάζει τη μέτρηση ποιότητας του δείκτη D-h (in-out) και του             

δείκτη D-h (out-in) (Πίνακας 1). 

Το ΜΕΠΤ, έργα του οποίου περιγράφονται σημασιολογικά στην παρούσα εργασία, είναι           

ένα μη κυβερνητικό μουσείο, που εκθέτει έργα παιδικής τέχνης από το 1994 και βρίσκεται στην               

Αθήνα, στην οδό Κόδρου 9. Η Ευσταθία Μαρίνη εργάζεται στον φορέα ως υπεύθυνη             

επικοινωνίας απο το 2019 και η Μαρία Χονδρογιάννη εργάζεται εθελοντικά ως βοηθός            

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το 2020.  
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1.1 Σημασιολογική περιγραφή και δημοσίευση πολιτιστικού 

περιεχομένου στον Σημασιολογικό Ιστό 
 

Ο Σημασιολογικός Ιστός έχει ως στόχο να βελτιώσει την ακρίβεια αναζήτησης, με το να              

κατανοήσει τι αναζητά ο χρήστης, με αποτέλεσμα την επιστροφή πιο σχετικών με την αναζήτηση              

αποτελεσμάτων. Σε αυτή την ικανότητα των μηχανών αναζήτησης αναφέρεται η Σημασιολογική           

Αναζήτηση4. Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Σημασιολογικός Ιστός είναι το            

αχανές περιεχόμενο που υπάρχει ήδη δημοσιευμένο στο διαδίκτυο, καθώς και η συνεχής και             

μεγάλου όγκου προσθήκη νέων δεδομένων στο Παγκόσμιο Ιστό, που χρήζουν σημασιολογικής           

περιγραφής. 

Η προοπτική του να είναι άμεσα διαθέσιμη η πληροφορία στο διαδίκτυο, από            

οποιονδήποτε χρήστη, είναι σημαντική, ειδικά όταν πρόκειται για τεκμήριο πολιτιστικής          

κληρονομιάς. Το περιεχόμενο της πληροφορίας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με             

αντίστοιχα δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση από τους           

πολιτιστικούς οργανισμούς για τη ψηφιοποίηση και διάθεση των πολιτιστικών τεκμηρίων τους,           

ανοιχτά προς το κοινό. Σημαντική συμβολή, για την αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων, είναι             

μεγάλοι οργανισμοί όπως η Europeana και σε εθνικό επίπεδο το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης             

(ΕΚΤ)5, που χρηματοδοτεί, επιμορφώνει και αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ψηφιακή μετατροπή           

των πολιτιστικών πόρων από τους συνεργαζόμενους φορείς. Το ΕΚΤ έχει δημιουργήσει τον            

συσσωρευτή SearchCulture.gr6, ο οποίος συσσωρεύει δεδομένα από αποθετήρια φορέων.  

 

1.2 Σκοπός διπλωματικής 
 

Το αντικείμενο της διπλωματικής είναι η τεκμηρίωση, η σημασιολογική περιγραφή (semantic           

description) ή αλλιώς σημασιολογική επισημείωση δεδομένων (semantic annotation), η         

διασύνδεση των σημασιολογικά επισημειωμένων δεδομένων με άλλα δεδομένα (διασυνδεδεμένα         

δεδομένα) και η δημοσίευση διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων στον Σημασιολογικό Ιστό          

(Semantic Web) /Ιστό των Δεδομένων (Web of Data). Η επίτευξη των παραπάνω υλοποιείται με              

4 https://blog.alexa.com/semantic-search/  
5 http://www.ekt.gr/  
6 https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/  
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χρήση σημασιολογικών λεξιλογίων/οντολογιών (vocabularies/ontologies) όπως είναι τα:       

Schema.org7, Dublin Core8, EDM (European Union, 2014).  

Στόχος της διπλωματικής είναι η διάθεση πολιτιστικών τεκμηρίων στον Σημασιολογικό          

Ιστό, ως ΑΔΔ, για αποδοτικότερη ευρεσιμότητα από κατάλληλες μηχανές αναζήτησης και           

συσσωρευτές πολιτιστικών δεδομένων (π.χ., Google, SearchCulture.gr, Europeana), η συνεισφορά         

τους για διασύνδεση στο σύννεφο των ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Open Data            

cloud) μέσω διεπαφής τελικού σημείου SPARQL (SPARQL endpoint). Για την επίτευξη του            

παραπάνω στόχου θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία και πρότυπα του W3C (HTML, RDF, RDFa,            

Microdata, SPARQL). Παράλληλος στόχος είναι η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον           

βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίσει ένας χρήστης χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο στην κατανόηση           

και δημιουργία ΑΔΔ. 

Ο στόχος του ερευνητικού έργου είναι διπλός: α) η χρήση ενός μικρού συνόλου             

δεδομένων (το σύνολο δεδομένων του Μουσείου Παιδικής Τέχνης) για να πειραματιστεί με μια             

μη αυτόματη διαδικασία μετατροπής συλλογών έργων τέχνης σε RDF δομημένα δεδομένα και την             

δημοσίευση τους στο LOD cloud και β) η διερεύνηση μετρήσεων για συνδεδεμένη ανάλυση             

δεδομένων και την πρόταση νέων όπου χρειάζεται. 

  

1.3 Δομή της διπλωματικής 
 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο περιέχει την εισαγωγή              

της διπλωματικής που εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο της διπλωματικής, ακολουθεί το            

δεύτερο κεφάλαιο που γίνεται αναφορά σε αντίστοιχες εργασίες σχετικού περιεχομένου. Στη           

συνέχεια το τρίτο κεφάλαιο, περιέχει το θεωρητικό σκέλος της εργασίας, περιγράφονται οι            

τεχνολογίες και τα λεξιλόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της συνόλου δεδομένων            

(dataset) καθώς και βασικές έννοιες για την κατανόηση τους. Ακολούθως στο τέταρτο κεφάλαιο             

περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ξεκινώντας με τα μη δομημένα           

πολιτιστικά δεδομένα και τα στάδια της μετατροπής τους σε RDF, μέσω της χρήσης             

διαφορετικών μεθόδων και μοντέλων μετασχηματισμού, καθώς και τα σύνολα δεδομένων που           

επιλέχθηκαν για διασύνδεση με εξωτερικούς πόρους και τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται            

7 https://schema.org/  
8 https://dublincore.org/  
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τα συμπεράσματα που προκύπτουν με το πέρας της υλοποίησης του εγχειρήματος, τα οφέλη, τα              

προβλήματα και οι δυσκολίες που προέκυψαν στη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας και ο στόχος              

για μελλοντικές εργασίες. 

2. Σχετικές εργασίες 

Το έργο που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι σχετικών              
εργασιών σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον σημασιολογικό εμπλουτισμό, τη σύνδεση και            
τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων. 

Σε αυτήν την ενότητα το έγγραφο παρουσιάζει σχετικές εργασίες για τη σύνδεση δεδομένων στον              
πολιτιστικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε πρόσφατες προσπάθειες που συμβάλλουν          
στην επέκταση του LOD cloud καθώς και σε ερευνητικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται για             
την ικανοποίηση των απαιτήσεων για δεδομένα LOD και FAIR. Οι σχετικές προσεγγίσεις            
καθοδηγούνται επίσης από απαιτήσεις που σχετίζονται με την ανακάλυψη συνδέσμων μεταξύ           
κωδικοποιημένων δεδομένων RDF και εξωτερικών συσκευών. 

Στο σχετικό έργο των Koho et al. (Koho et al., 2020), οι συγγραφείς παρουσιάζουν το               
γράφο γνώσεων WarSampo και μια υπηρεσία LOD για τη δημοσίευση δεδομένων σχετικά με τον              
2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, με έμφαση στη Φινλανδική στρατιωτική ιστορία. Χρησιμοποιείται σχήμα           
μεταδεδομένων, το οποίο είναι μια επέκταση του CIDOC-CRM και συμπληρώνεται από           
διάφορους τομείς στρατιωτικής ιστορίας. Έχει δημιουργηθεί μια επαναλαμβανόμενη αυτόματη         
μετατροπή και διασύνδεση δεδομένων για την ανακατασκευή ολόκληρου του WarSampo KG από            
διαφορετικές πηγές δεδομένων. Μια διεπαφή ερωτημάτων στο SPARQL μαζί με άλλες υπηρεσίες,            
υποστηρίζουν την επαναχρησιμοποίηση αυτού του dataset (14 εκατομμύρια τριπλέτες         
χρησιμοποιούνται σε εννέα προβολές εφαρμογών τελικού χρήστη της πύλης WarSampo, με           
περισσότερους από 690.000 τελικούς χρήστες από το 2015). Το σύνολο δεδομένων του είναι             
συμβατό με τις αρχές 5 αστέρων για χρήση λεξιλογίων. 

Στο έργο των Dragoni et al. (Dragoni et al., 2016), οι συγγραφείς παρουσιάζουν τη              
διαδικασία αντιστοίχισης των μεταδεδομένων από συλλογές μικρού μεγέθους με ελάχιστους          
γνωστούς καλλιτέχνες στο σύννεφο LOD, αναδεικνύοντας τη βάση γνώσεων που δημιούργησαν,           
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χρησιμοποιώντας τη μορφή LOD, καθιστώντας το διαθέσιμο σε υπηρεσίες τρίτων. Προτείνεται           
ένα πλαίσιο για α) τη μετατροπή δεδομένων σε RDF με τη χρήση μιας προσαρμοσμένης              
οντολογίας που επεκτείνει το μοντέλο δεδομένων Europeana, και β) τον εμπλουτισμό των            
μεταδεδομένων από περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστό. Στη συνέχεια, ο εμπλουτισμός           
μεταδεδομένων επιτυγχάνεται με σύνδεση σε εξωτερικές βάσεις γνώσεων όπως η DBpedia και με             
τη χρήση μεθόδων Natural Language Processing (NLP) για εξαγωγή πληροφοριών από           
ιστοσελίδες που περιέχουν σχετικές λεπτομέρειες για τις εγγραφές. 

Στο έργο του Szekely et al, 2013 (Szekely et al., 2013), οι συγγραφείς περιγράφουν τη               
διαδικασία και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την περιγραφή των μεταδεδομένων των            
αντικειμένων του Smithsonian American Art Museum (SAAM) στην προσαρμοσμένη οντολογία          
SAAM, που επεκτείνει το EDM με υποκατηγορίες και υπο-ιδιότητες για να αντιπροσωπεύουν            
χαρακτηριστικά μοναδικά για το SAAM. Σε αυτήν την εργασία, η περιγραφή πραγματοποιείται            
ημι-αυτόματα χρησιμοποιώντας το εργαλείο KARMA, ενώ η σύνδεση εστιάζεται στην εδαφική           
διαμόρφωση των καλλιτεχνών του μουσείου με δεδομένα από τη DBpedia, τη Λίστα Ονομάτων             
Καλλιτεχνών Getty Union και το σύνολο δεδομένων του μουσείου Rijks (Rijksmuseum). Το έργο             
ασχολείται επίσης με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στην προετοιμασία δεδομένων, την           
αντιστοίχιση μεταδεδομένων σε κλάσεις, καθώς και τη σύνδεση των κλάσεων. 

Το έργο των Audun Stolpe et al, 2011 (Skjæveland, 2011), πραγματεύεται την            
αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία της Yellow List των κτιρίων στο Όσλο, όπου αποδίδονται από              
υπολογιστικά φύλλα Excel σε Linked Open Data. Τα δεδομένα έχουν περιγραφεί στο            
CIDOC-CRM και έχουν μετατραπεί από το XLWrap4, ένα υπολογιστικό φύλλο σε RDF μορφή.             
Οι οντότητες του γραφήματος RDF συνδέθηκαν με τη DBpedia και διατέθηκαν και μέσω             
SPARQL. Στο έργο αναπτύχθηκε μια εφαρμογή Ιστού που σχεδιάζει τα αποτελέσματα των            
ερωτημάτων SPARQL queries σε έναν χάρτη Google με βάση τις συντεταγμένες στην Yellow             
List, για να βοηθήσει τους χρήστες να εξερευνήσουν τα δεδομένα. 

Στην Ελλάδα, έχει δημιουργηθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) τον Εθνικό            
Συσσωρευτή Ψηφιακού Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιά (SearchCulture.gr). Το       
συγκεκριμένο αποθετήριο έχει συλλέξει τεκμήρια από τουλάχιστον 59 πολιτιστικούς φορείς και           
διαχειρίζεται τη συλλογή των μεταδεδομένων, τις διαδικασίες μετασχηματισμού τους, το          
σημασιολογικό τους εμπλουτισμό, τη διάθεσή τους ως διασυνδεδεμένα δεδομένα μέσω ανοικτού           
API σύμφωνα με τα πρότυπα της Europeana. Από το 2019 το ΕΚΤ έχει ρόλο του διαπιστευμένου                
εθνικού συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου για τη Europeana9. 

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα συλλογών διασυνδεδεμένων ψηφιακών πολιτιστικών       
δεδομένων, από πολιτιστικούς φορείς, όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (The Museum of            
Modern Art-Moma) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Moma έχει ένα ευρύ φάσμα            
9 https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/participate-europeana  
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εκθεμάτων από πολλές χώρες στον ιστότοπο του μουσείου, όλα τα τεκμήρια περιγράφονται            
σημασιολογικά, χρησιμοποιώντας τη μορφή CSV και Json-Ld, το λεξιλόγιο του Schema.org με            
ιδιότητες από τη γενική κλάση CreativeWork10. 

Από το Μάρτιο του 2016, η πλειοψηφία των εκθεμάτων του Rijksmuseum είναι            
δομημένη σε σύνολο δεδομένων με βάση το EDM και τη κλάση edm:providedCHO και το RDF               
schema11. Στην Εικόνα 12 απεικονίζεται το σχήμα μοντέλου περιγραφής που υιοθετήθηκε12. Στο            
σχετικό έργο των Dijkshoorn κ.α. (Dijkshoorn et al, 2018), οι συγγραφείς αναλύουν το             
συνδεδεμένο σύνολο δεδομένων του Rijksmuseum, μαζί με στατιστικές συλλογής και λεξιλογίου,           
καθώς και διδάγματα από τη διαδικασία μετατροπής της συλλογής σε Linked Data. Περιέχει πάνω              
από 350.000 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών περιγραφών και εικόνων υψηλής         
ποιότητας που εκδίδονται με άδεια δημόσιου τομέα. Το dataset χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο EDM             
και είναι συμβατό με την κλίμακα LOD 5 αστέρων. Η μετατροπή / μετατροπή δεδομένων σε RDF                
συμπληρώνεται μέσω ενός αρχείου Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)         
μέσω ενός API που εκτελείται σε μια βάση δεδομένων. 

Εικόνα 1. Παράδειγμα σημασιολογικού εμπλουτισμού πίνακα από το Rijksmuseum. 

 

 

10 https://github.com/MuseumofModernArt/collection#readme  
11 https://old.datahub.io/dataset/rijksmuseum  
12 http://www.semantic-web-journal.net/system/files/swj1353.pdf  
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3. Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού 

3.1 Σημασιολογικός ιστός (Semantic Web) 
 

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web, WWW) επινοήθηκε από τον Tim Berners Lee το 1989. Ο                

ίδιος δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης και τον διακομιστή Ιστού, με δυνατότητες            

όπως η αποθήκευση, η ανάκτηση και η προβολή εγγράφων στο διαδίκτυο. Ο Παγκόσμιος Ιστός              

έκτοτε έγινε ένα τεράστιο αποθετήριο εγγράφων, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω ενός            

προγράμματος περιήγησης (browser), χρησιμοποιούν γλώσσα HTML και οι ιστοσελίδες έχουν          

έγγραφα που περιέχουν ένα Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων - Uniform Resource Locator (URL). Ο             

Σημασιολογικός Ιστός είναι επέκταση του Παγκόσμιου Ιστού, φιλοδοξεί να οργανώσει και           

διασυνδέσει τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες που βρίσκονται στο Παγκόσμιο Ιστό. Κύρια           

συμβολή του Σημασιολογικού Ιστού είναι η χρήση του, που επιτρέπει στα έγγραφα και στο              

περιεχόμενό τους να γίνουν αναγνώσιμα από τις μηχανές. Η διαφορά του Σημασιολογικού Ιστού             

και του Παγκόσμιου Ιστού είναι ότι ο Παγκόσμιος Ιστός ασχολείται με έγγραφα, ενώ ο              

Σημασιολογικός Ιστός ασχολείται με δεδομένα (Web of Data), με οντότητες (entities) και τη             

σχέση μεταξύ τους. 

Η γλώσσα HTML, μέχρι την HTML4 όριζε μόνο τα οπτικά χαρακτηριστικά ενός            

εγγράφου, δηλαδή τον τρόπο που θα παρουσιαστεί η πληροφορία στον χρήστη, όμως από την              

HTML5 υπάρχει πλέον η δυνατότητα να προστεθούν σημασιολογικές ετικέτες (semantic tags)           

π.χ., <article>. Όταν οι υπολογιστές μπορούν να “ερμηνεύσουν” την πληροφορία που περιέχεται            

σε μία ιστοσελίδα ή σε ένα έγγραφο, οι δυνατότητες και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν                

είναι ποικίλα, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπολογιστών, η καλύτερη           

επεξεργασία της πληροφορίας, η αξιοποίηση της, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διασύνδεση            

της πληροφορίας. Αυτές τις δυνατότητες μας παρέχει ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) ο             

οποίος ασχολείται με τα δεδομένα των εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού, τις οντότητες και τις              

σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων (entities). 
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3.2 Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked data) 
 

Ο όρος Διασυνδεδεμένα Δεδομένα επινοήθηκε από τον Tim Berners Lee και περιγράφει τα             

δημοσιευμένα δομημένα δεδομένα που έχουν περιγραφεί με συγκεκριμένες πρακτικές,         

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού, όπως το HTTP και το URI, και έχουν            

δημιουργηθεί με διαδεδομένα πρότυπα σύνταξης, όπως το μοντέλο RDF. Διασυνδεδεμένα          

Δεδομένα είναι η συλλογή αλληλοσυνδεόμενων συνόλων δεδομένων στον Ιστό. Ο          

Σημασιολογικός Ιστός, βασίζεται στα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, συμβάλλοντας στην        

αναγνωρισιμότητα της πληροφορίας από τις μηχανές καθώς και στην διασύνδεσή τους με άλλα             

σύνολα διασυνδεδεμένων δεδομένων.  

Σύμφωνα με τον Tim Berners Lee οι βασικές αρχές δημοσίευσης Διασυνδεδεμένων Δεδομένων13            

είναι οι εξής: 

● Η χρήση URI για την ονοματοδοσία των οντοτήτων 

● Η πρόσβαση στις οντότητες μέσω του πρωτοκόλλου HTTP  

● Η αναπαράσταση των οντοτήτων μέσω κατάλληλων προτύπων δόμησης και διασύνδεσης          

δεδομένων (όπως το RDF) 

● Ο εμπλουτισμός (enrichment) των μοντέλων δεδομένων με χρήση πρόσθετων URI,          

προκειμένου ο χρήστης να ανακαλύψει περισσότερες διασυνδεδεμένες οντότητες. 

 

3.2.1 Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Open Linked Data) 

 

Τα ΑΔΔ είναι Διασυνδεδεμένα Δεδομένα με τη μόνη διαφορά ότι τα ΑΔΔ έχουν ανοιχτή άδεια               

χρήσης, μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, με μόνο περιορισμό την           

αναφορά της αρχικής πηγής και όχι τροποποίηση της άδειας χρήσης (Γεωργία Αγγελάκη, 2014).             

Είναι δεδομένα με συγγενικές ιδιότητες ή κοινό περιεχόμενο και με την ανοιχτή άδεια χρήσης,              

αξιοποιείται η πληροφορία που περιγράφουν, συνδέονται τα δεδομένα μεταξύ τους και           

προκύπτουν πολλά οφέλη για το έργο του Σημασιολογικού Ιστού14. Τα ΑΔΔ ωφελούν πολίτες,             

επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Ενισχύουν την ευκολότερη πρόσβαση και          

την αξιοπιστία των δεδομένων, διορθώνουν σφάλματα των δεδομένων μέσω της επισήμανσης           

13 https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html  
14 https://www.w3.org/standards/semanticweb/data  
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τους και δίνουν προστιθέμενη αξία στις πληροφορίες, αφού οι χρήστες μπορούν να τις             

ανακαλύψουν, να τις χρησιμοποιήσουν και να τις επαναχρησιμοποιήσουν. 

 

Ο Tim Berners Lee συνοψίζει τα βασικά δομικά στοιχεία των ΑΔΔ στην ακόλουθη κλιμακούμενη 

βαθμίδα15, όπως αποτυπώνονται στο σύστημα 5 stars (Εικόνα 1): 

 

15 https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html  
 

 

★ Διάθεση περιεχομένου (ανεξάρτητα από τη μορφή) στο Διαδίκτυο 

★★ Μηχαναγνώσιμα δομημένα δεδομένα 

★★★ Δεδομένα σε ανοικτή, μη ιδιωτική μορφή 

★★★★ Όλα τα παραπάνω, με επιπλέον χρήση τεχνολογιών W3C (RDF και 
SPARQL) για να αποτελούν πηγή αναφοράς. 

★★★★★ Όλα τα παραπάνω, με επιπλέον διασύνδεση με άλλα δεδομένα στο 
διαδίκτυο. 
 
 
 

 

 Εικόνα 2. Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (5-stars) 

 Ευσταθία Μαρίνη & Μαρία Χονδρογιάννη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
Τμ. Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

23 

https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html


Διπλωματική εργασία: Δημιουργία πολιτιστικών διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων με τεχνολογίες Σημασιολογικού 
Ιστού: H περίπτωση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
 

3.2.2 Οφέλη Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων για τους Πολιτιστικούς Φορείς 

 

Τα οφέλη των ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων για τους πολιτιστικούς οργανισμούς είναι           

τα ακόλουθα, σύμφωνα με το ΕΚΤ (Γεωργία Αγγελάκη, 2014):  

● Αυξάνεται η επισκεψιμότητα και η αναγνωρισιμότητα του φορέα 

● Επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συλλογών 

● Προκύπτουν νέες χρήσεις της πληροφορίας 

● Προάγεται η επιστημονική γνώση 

● Εμπλουτίζονται και βελτιώνονται τα δεδομένα 

● Βελτιώνεται η εμπειρία του χρήστη 

● Οι συλλογές του φορέα συμπληρώνονται εικονικά 

● Είναι ευκολότερη η δημιουργία νέων υπηρεσιών 

● Προάγεται η «τυχαία ανακάλυψη » της πληροφορίας 

● Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών φορέων 

● Ενισχύεται η τεχνογνωσία των φορέων σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες 

● Ενισχύεται ο δημόσιος ρόλος των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων 

 

3.3 Γράφοι γνώσης (Knowledge Graphs) 
 

Για τους γράφους γνώσης (Knowledge Graphs) υπάρχουν αρκετοί ορισμοί, που διαφέρουν ως            

προς το τρόπο προσέγγισης της περιγραφής τους. Ο ορισμός που θεωρείται ο επίσημος,             

επινοήθηκε από τη Google και αναφέρεται από τον Michael Farber “Ο γράφος γνώσης είναι ένας               

γράφος RDF που αποτελείται από RDF τριπλέτες” (Lisa Ehrlinger and Wolfram Wöß, 2016).             

Σύμφωνα με άλλη θεωρία, στον γράφο γνώσης αποθηκεύονται διασυνδεδεμένα δεδομένα, με τις            

περιγραφές τους και με τις σχέσεις του με άλλα αντίστοιχα διασυνδεδεμένα δεδομένα ως μια              

μεγάλη βάση δεδομένων. Κάποια κοινά χαρακτηριστικά των γράφων γνώσης είναι η ελεύθερη            

πρόσβαση, έχει αναγνώσιμη από μηχανές μορφή (machine-readable form) και οι οντότητες           

(entities) μπορούν να συλλεχθούν, κατηγοριοποιηθούν και να οργανωθούν.  
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Ένα παράδειγμα γράφου γνώσης είναι η DBpedia, δημιουργήθηκε το 2007 και είναι ένα             

εγχείρημα που αποθηκεύει, διασυνδέει δομημένες πληροφορίες με τη δυνατότητα         

επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο. To 2008 μάλιστα, ο Tim           

Berners-Lee χαρακτήρισε τη DBpedia ως το πιο διάσημη προσπάθεια διασυνδεδεμένων          

δεδομένων16. Ένας ακόμη γράφος γνώσης είναι το Wikidata που επίσης αποθηκεύει δομημένες            

πληροφορίες, με ελεύθερη πρόσβαση, παρέχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (reusable) και         

διασύνδεσης με άλλες συλλογές διασυνδεδεμένων δεδομένων. Επιπλέον ο συγκεκριμένος γράφος          

γνώσης, διαθέτει τις πληροφορίες του σε πολλές γλώσσες και αποτελεί μέρος των εγχειρημάτων             

Wikipedia, Wikivoyage, Wiktionary, Wikisource και άλλων17.  

 

 

  

16 https://en.wikipedia.org/wiki/DBpedia  
17 https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page  
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3.4 Μεταδεδομένα (Metadata) 
 

Τα μεταδεδομένα συνηθίζεται να χαρακτηρίζονται “δεδομένα για τα δεδομένα” και          

χρησιμοποιούνται σε έγγραφα, σε βίντεο, εικόνες σε ιστοσελίδες, σε μουσειακά αντικείμενα,           

αρχεία κ.α (Γεωργία Αγγελάκη, 2014). Τα μεταδεδομένα είναι μια δομημένη και κωδικοποιημένη            

πληροφορία όπου μέσω της τεκμηρίωσης, της περιγραφής, της επεξήγησης, τον εντοπισμό και τη             

διαχείριση της πληροφοριακής πηγής, παρέχει βασικά χαρακτηριστικά των δεδομένων. Για          

παράδειγμα, σε έναν πίνακα ζωγραφικής, μεταδεδομένα είναι ο δημιουργός, το υλικό           

κατασκευής, το έτος δημιουργίας κ.α.  

Η χρήση των μεταδεδομένων προάγει την διαλειτουργικότητα, καθώς μέσω των          

σημασιολογικών οντολογιών/λεξιλογίων, παρέχονται οι κατάλληλες ιδιότητες για να περιγραφούν         

τα μεταδεδομένα. Σε συνέχεια του προηγούμενου παραδείγματος, στη περιγραφή ενός πίνακα           

ζωγραφικής, πρέπει να αναφερθεί ο δημιουργός του. Για την αναφορά/σήμανση του           

μεταδεδομένου αυτού χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες (properties) από τα εκάστοτε         

λεξιλόγια/οντολογίες π.χ., από το λεξιλόγιο DC χρησιμοποιείται η ιδιότητα “creator” για να            

περιγράψουμε το δημιουργό τον πίνακα ζωγραφικής “ Έργο τέχνης της Τσάμης Αθηνάς με θέμα,              

"Δράκοι", με τιμή “Τσάμη Αθηνά”. 
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3.5 Τεχνολογίες  

3.5.1 RDF 

 

Το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων - Resource Description Framework (RDF) είναι ένα πλαίσιο για             

την αναπαράσταση μοντέλων δεδομένων και είναι το βασικό στοιχείο του Σημασιολογικού Ιστού,            

βασισμένο στην γλώσσα XML. Το RDF είναι ένα ισχυρό εργαλείο που λειτουργεί ως πρότυπο              

μοντελοποίησης δεδομένων όπως αρχεία, γεγονότα, πληροφορίες και δεδομένα (Γεώργιος Βούρος          

κ.α., 2020). Μέσω της μοντελοποίησης η πληροφορία δομείται, αποσαφηνίζεται και διασυνδέεται.           

Αποτελεί ένα μηχανικά επεξεργάσιμο μοντέλο, με στόχο την αναγνώριση των δεδομένων από τις             

μηχανές, την αποσαφήνιση και την ανταλλαγή της πληροφορίας, καθώς την ευκολότερη           

πρόσβαση σε αυτήν. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη περιγραφή των δεδομένων είναι οι             

σωστές πρακτικές κατά τη διάρκεια της αναπαράστασής τους18. 

Το RDF είναι δηλώσεις που εκφράζονται ως τριπλέτες και απαρτίζονται από το            

υποκείμενο (subject), το κατηγορούμενο (predicate) και το αντικείμενο (object): 

<subject> - <predicate> - <object> 

Με το παραπάνω τρόπο γίνεται η δήλωση (statement) των ιδιοτήτων (attributes) για τη περιγραφή              

των πόρων (resources). Αυτό το απλό μοντέλο, διευκολύνει τα δομημένα δεδομένα (structured            

data) να δημοσιευθούν και να συγχωνευθούν με άλλα αντίστοιχα δεδομένα.  

3.5.2 RDFa 

 

Το RDFa (Resource Description Framework in Attributes) είναι ο τρόπος ενσωμάτωσης RDF            
δεδομένων σε HTML κώδικα.. Το RDFa είναι μια προέκταση του HTML5 και βοηθάει στη              
σημασιολογική περιγραφή πολλών δεδομένων, όπως για παράδειγμα εκδηλώσεις, μέρη,         
ανθρώπους κ.α. Μέσω της σύνταξης RDFa, γίνεται σήμανση των δεδομένων για να βελτιωθούν             
τα αποτελέσματα που επιστρέφουν από τις μηχανές αναζήτησης και να γίνονται εύκολα ευρέσιμα             
από τους χρήστες19.  

  

18 https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/  
19 https://www.w3.org/TR/rdfa-primer/#introduction  

 

 

 Ευσταθία Μαρίνη & Μαρία Χονδρογιάννη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
Τμ. Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

27 

https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/
https://www.w3.org/TR/rdfa-primer/#introduction


Διπλωματική εργασία: Δημιουργία πολιτιστικών διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων με τεχνολογίες Σημασιολογικού 
Ιστού: H περίπτωση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
 

3.5.3 Microdata 

 

Τα Microdata είναι μια μορφή σύνταξης δομημένων δεδομένων. Μέσω του Microdata παρέχεται            
ένας απλός μηχανισμός για την επισήμανση του περιεχομένου σε ένα έγγραφο, ώστε να μπορεί να               
υποβληθεί σε επεξεργασία ως ένα σύνολο στοιχείων που περιγράφονται από ζεύγη           
ονόματος-τιμής. Η βασική δομή των Microdata αποτελείται από το αντικείμενο (item), την            
ιδιότητα (property) του αντικειμένου και τη τιμή (value) που αποδίδεται στο αντικείμενο. Το             
παρακάτω γράφημα (Εικόνα 2) δίνει μια σαφέστερη εικόνα της σύνταξης των Microdata,            
σύμφωνα με το πρότυπο του W320. 

 

Εικόνα 3.  Κωδικοποιήσεις Microdata 

 

  

20 https://www.w3.org/TR/microdata  
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3.6 Λεξιλόγια (Vocabularies) 
Στον Σημασιολογικό Ιστό, τα λεξιλόγια ορίζουν τις έννοιες και τις σχέσεις που χρησιμοποιούνται             

για να περιγράψουν και να αντιπροσωπεύουν έναν τομέα21. Έχουν θεσπιστεί κάποια λεξιλόγια για             

την επεξηγηματική περιγραφή οντοτήτων, τη σχέση μεταξύ αυτών, τα οποία μπορούν να            

λειτουργήσουν με διάφορες κωδικοποιήσεις (όπως RDFa, Microdata κ.α.). Ο διαχωρισμός των           

όρων γίνεται με τις κλάσεις. Κλάση (class) είναι μια ταξινομημένη ομάδα ιδιοτήτων/εννοιών που             

σχετίζονται με ένα κοινό πεδίο π.χ., ζωγραφική, ταινίες, πρόσωπα κ.α. Σε μία κλάση όμως              

περιγράφονται και σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων και δημιουργούνται υπό-κλάσεις (subclasses)          

για παράδειγμα υπάρχει class schema:Thing με subclass schema:CreativeWork και με εξαρτώμενο           

subclass schema:Painting, του οποίου ιδιότητες έχουν χρησιμοποιηθεί στο dataset. 

3.6.1 Schema.org 

 

Το λεξιλόγιο Schema.org ιδρύθηκε από τις εταιρίες Google, Microsoft, Yahoo και Yandex το             

2011. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει, να διατηρεί και να προωθεί σχήματα (schemas) για              

δομημένα δεδομένα στο Διαδίκτυο. Παρέχει μια μεγάλη συλλογή ιδιοτήτων και κλάσεων που            

καλύπτει πολλές έννοιες, οντότητες και σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων22. Είναι ένα λεξιλόγιο που             

χρησιμοποιείται ευρέως από πολλές εφαρμογές όπως τη Microsoft, τη Google, το Pinterest κα.  

Παράδειγμα χρήσης Schema.org με RDFa κωδικοποίηση: 

<div prefix=" base: https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/ 

 schema: http://schema.org/  

resource="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting14" 

typeof="schema:Painting"> 

<img property="schema:image" 

src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/100044026525d2d826e1c43.03388521.jpg" 

target=_blank><h2><b> 

<ins>Δημιουργός:</ins></b><span property="schema:creator">Μπουζιάνη Ελένη</span></h2>  

<b>Υλικό:</b><a property="schema:material" href="http://dbpedia.org/resource/Acrylic_paint" 

target=_blank>Ακρυλική μπογιά,</a><br> 

  

21 https://www.w3.org/standards/semanticweb/ontology  
22 https://schema.org/ 
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3.6.2 Europeana Data Model 

 

Το Europeana Data Model (EDM) δημιουργήθηκε το 2010 και χρησιμοποιείται επίσημα από το             

2012 (Europeana. 2017a). Χρησιμοποιείται από τη Europeana (Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη),          

με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την δημιουργία ενός μοντέλου για την              

αξιοποίηση, περιγραφή και οργάνωση των ψηφιακών πόρων από τους πολιτιστικούς οργανισμούς           

της Ευρώπης. Το EDM είναι το νεότερο μοντέλο της Europeana, αντικατέστησε το ESE             

(Europeana Semantic Elements)(Europeana, 2017). Το μοντέλο EDM αντλεί τα στοιχεία που έχει            

ορίσει το ίδιο και επαναχρησιμοποιεί στοιχεία από τους παρακάτω χώρους ονομάτων           

(namespaces)(Europeana, 2017b): 

● Dublin Core (DC) 

● Simple Knowledge Organization Systems (SKOS) 

● Creative Commons (CC) 

● W3C Data Catalog Vocabulary (DCAT) 

● Resource Description Framework (RDF) 

● OAI Object Reuse and Exchange (ORE) 

● SIOC Service Module  

Το μοντέλο EDM χρησιμοποιεί 3 βασικές κλάσεις στην μοντελοποίηση των ψηφιακών πόρων: 

● edm:ProvidedCHO: Η κλάση που έχει τις περιγραφικές ιδιότητες του ψηφιακού πόρου           

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

● edm:WebResource: Η κλάση που περιγράφει τον διαδικτυακό πόρο. 

● ore:Aggregator: Η κλάση που ομαδοποιεί και ενώνει τις παραπάνω. 

 

Παράδειγμα EDM με κωδικοποίηση RDFa: 

<div prefix=" base:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/ 

resource="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting24" 

typeof="http://www.europeana.eu/schemas/edm/ProvidedCHO"> 

<b>Έτος Δημιουργίας:</b><time property="http://www.europeana.eu/schemas/edm/year">2013</time> 

<b>Γεωγραφική Κάλυψη:</b><a property="http://www.europeana.eu/schemas/edm/currentLocation" 

href="http://dbpedia.org/resource/Athens" target=_blank>Αθήνα</a> 
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3.6.3 Dublin Core 

 

Το Dublin Core (DC) είναι ένα πρότυπο συνόλου μεταδεδομένων, που δημιουργήθηκε το 1995             

από τον οργανισμό Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) και το National Center for              

Supercomputing Application (NCSA)23. Είναι ένα δημοφιλές πρότυπο μεταδεδομένων και η          

υλοποίηση του βασίζεται σε XML και RDF. Αρχικός στόχος της δημιουργίας του ήταν να              

καλύψει τις ανάγκες των συγγραφέων να περιγράψουν σημασιολογικά τα έγγραφα τους στο            

διαδίκτυο. Σήμερα χρησιμοποιείται για την περιγραφή ποικίλων ψηφιακών αντικειμένων, όχι          

μόνο από συγγραφείς αλλά από φορείς όπως βιβλιοθήκες, μουσεία κ.α. Το DC χρησιμοποιεί μόλις              

15 βασικές ετικέτες (elements) για να περιγράψει ένα ψηφιακό αντικείμενο. Είναι ένα λεξιλόγιο             

με κατανοητή ορολογία, είναι εύχρηστο, λιτό ακόμα και για μη εξοικειωμένους χρήστες24.  

Παράδειγμα χρήσης DC με κωδικοποίηση RDFa: 

<div prefix=" base:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/ 

dc:http://purl.org/dc/terms#" 

resource="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting10" 

typeof="http://www.europeana.eu/schemas/edm/ProvidedCHO"> 

<img property="dc:image" 

src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/934009877525d3e41baf709.91783779.jpg" target=_blank> 

<h2><b><ins>Δημιουργός:</ins></b><span property="dc:creator">Τσάμη Αθηνά</span></h2>  

<b>Πλαίσιο Δημιουργίας:</b><span property="dc:educationLevel">8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.</span> 

3.6.4 Friend Of A Friend 

 

Το Friend Of A Friend (FOAF) σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται μαζί με άλλα τέτοια              
λεξιλόγια ("σχήματα" ή "οντολογίες"), και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μεγάλη ποικιλία             
εργαλείων και υπηρεσιών που έχουν δημιουργηθεί για το Σημασιολογικό Ιστό25. Για παράδειγμα,            
η εργασία W3C στο SPARQL μας παρέχει μια πλούσια γλώσσα ερωτήματος για τη             
συμβουλευτική βάση δεδομένων δεδομένων FOAF, ενώ η πρωτοβουλία SKOS διερευνά με           
περισσότερες λεπτομέρειες από το FOAF το πρόβλημα της περιγραφής θεμάτων, κατηγοριών           
κ.α.. Εν τω μεταξύ, άλλες ομάδες του W3C εργάζονται για βελτιωμένους μηχανισμούς για την              
κωδικοποίηση όλων των ειδών δεδομένων RDF (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό,          
του FOAF) εντός ιστοσελίδων. Ο Σημασιολογικός Ιστός μας παρέχει μια αρχιτεκτονική           

23 http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf  
24 https://www.dublincore.org/  
25 http://xmlns.com/foaf/spec/  
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συνεργασίας, επιτρέποντας την κοινή χρήση σύνθετων τεχνικών προκλήσεων από μια χαλαρά           
συντονισμένη κοινότητα προγραμματιστών. 

 

Παράδειγμα FOAF με RDFa κωδικοποίηση: 
<div rel="foaf:depiction"> 

<img style="width:10%" 
src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1686070925525d2a43a98cd1.65714491.jpg"/></div> 

<b>URI:</b><a rel="foaf:page" 
href="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting37.html" 
target=_blank>https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting37</a> 

</div> 
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4. Μεθοδολογία Υλοποίησης 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, αναπτύσσεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση            

της εργασίας και παρουσιάζονται τα στάδια εξέλιξης της από τον σχεδιασμό μέχρι την             

δημοσίευση των πολιτιστικών τεκμηρίων στον Σημασιολογικό Ιστό. Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται           

στις ακόλουθες ενότητες: τη συλλογή δεδομένων, την επιλογή των εννοιολογικών μοντέλων, την            

κωδικοποίηση των τεκμηρίων, τη δημοσίευση τους τη δημιουργία του συνόλου δεδομένων           

(dataset) και τέλος την αξιολόγηση της έρευνας.  

 

4.1 Συλλογή δεδομένων 

 

Τα έργα τέχνης αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΜΕΠΤ (www.childrensartmuseum.gr), στην           

οποία υπάρχει ενότητα που παρουσιάζονται τα έργα τέχνης των συλλογών του Μουσείου. Η             

ψηφιοποιημένη και δημοσιευμένη συλλογή του ΜΕΠΤ, χωρίζεται σε κατηγορίες, ταξινομημένη          

είτε με βάση το θέμα είτε με βάση το πλαίσιο δημιουργίας των έργων. Τα τεκμήρια σε αυτές σε                  

αυτές τις κατηγορίες αποτυπώνονται σε φωτογραφίες και συνοδεύονται από μια επεξηγηματική           

λεζάντα, στην οποία περιγράφονται το όνομα του παιδιού-δημιουργού, η ηλικία του, το            

εκπαιδευτικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε το έργο τέχνης και τέλος τη συλλογή που ανήκει. Το              

σύνολο των έργων τέχνης του ΜΕΠΤ, έχουν δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του και έχουν             

ψηφιοποιηθεί σε μορφή .jpg, και ενώ οι πληροφορίες που δίνονται από τη λεζάντα είναι              

κατατοπιστικές, δεν είναι μηχαναγνώσιμες και κατ’ επέκταση μη ευρέσιμες απο τις μηχανές            

αναζήτησες. 

Παρόλο που υπάρχει μεγάλος αριθμός έργων στην ιστοσελίδα του, λόγω του           

περιορισμένου χρόνου, επιλέχθηκαν 121 έργα τέχνης που οργανώνονται σε 3 συλλογές.  

● Έργα με αφορμή Καλλιτέχνες (σύνολο 37 τεκμήρια) 

● Έργα με αφορμή την Πολιτιστική Κληρονομιά (σύνολο 48 τεκμήρια) 

● Έργα με αφορμή το Περιβάλλον (σύνολο 36 τεκμήρια) 

Ακολούθησε η καταγραφή των πληροφοριών των τεκμηρίων. Έχοντας ως στόχο την           

ταξινόμηση των τεκμηρίων και την οργάνωση των μεταδεδομένων τους, δημιουργήθηκε ένα           
 

 

 Ευσταθία Μαρίνη & Μαρία Χονδρογιάννη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
Τμ. Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

33 

http://www.childrensartmuseum.gr/


Διπλωματική εργασία: Δημιουργία πολιτιστικών διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων με τεχνολογίες Σημασιολογικού 
Ιστού: H περίπτωση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
 

κοινόχρηστο αρχείο Excel με 4 διαφορετικά υπολογιστικά φύλλα, ένα για κάθε υποσύνολο, ως             

σημείο αναφοράς καθ’όλη τη διάρκεια της εργασίας. 

Το τελικό σχήμα μεταδεδομένων διαμορφώθηκε ώς εξής: 

● ID τεκμηρίου 

Τον μοναδικό αριθμο του τεκμηρίου 

● Δημιουργός 

Ο δημιουργός του τεκμηρίου, το ονοματεπώνυμο του παιδιού/δημιουργού. 

● Περιγραφή  

Στην περιγραφή αναφέρεται το θέμα του τεκμηρίου, ο δημιουργός του, η ηλικία του 

δημιουργού του, καθώς και το πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε. 

● Υλικό 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τον δημιουργό για την δημιουργία του τεκμηρίου. 

● Έτος Δημιουργίας 

Το έτος στη διάρκεια του οποίου δημιουργήθηκε το τεκμήριο. 

● Πλαίσιο δημιουργίας 

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το τεκμήριο.  

● Είδος τέχνης  

Το είδος της τέχνης που χαρακτηρίζει το τεκμήριο. 

● Τοποθεσία τεκμηρίου 

Η γεωγραφική τοποθεσία που βρίσκεται το τεκμήριο. 

● Ονομασία πρωτότυπου έργου τέχνης  

Τίτλος έργου αναγνωρίσιμου καλλιτέχνη που λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για την           

παραγωγή νέου έργου από τον δημιουργό/παιδί. 

● Καλλιτέχνης-έμπνευση 

Ο αναγνωρισιμος καλλιτέχνης, έργο του οποίου λειτούργησε ώς σημείο αναφοράς για την            

παραγωγή νέου έργου από τον δημιουργό/παιδί. 

● Πνευματικά Δικαιώματα- Πάροχος  

Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του τεκμηρίου. 
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● Φωτογραφία  

Φωτογραφία του τεκμηρίου, hyperlink στη φωτογραφία του έργου της εκάστοτε          

συλλογής στην ιστοσελίδα του ΜΕΠΤ. 

Οι περισσότερες πληροφορίες για τη σημασιολογική περιγραφή των τεκμηρίων         

αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΜΕΠΤ, υπήρξαν ωστόσο και κάποιες πληροφορίες που δεν             

υπήρχαν στην ιστοσελίδα, όπως η χρονολογία δημιουργίας του τεκμηρίου και τα υλικά που             

χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του. Τις συγκεκριμένες πληροφορίες τις λάβαμε από την            

εφαρμογή καταγραφής τεκμηρίων MuseumPlus του ΜΕΠΤ. 
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4.2 Εννοιολογικό μοντέλο 

 

Το επόμενο βήμα για το σχεδιασμό υλοποίησης του εγχειρήματος, ήταν η επιλογή εννοιολογικών             

μοντέλων για την σημασιολογική περιγραφή των τεκμηρίων. Ο πρώτος διαχωρισμός των           

τεκμηρίων έγινε σε δύο υποσύνολα, ανάλογα με τη κωδικοποίηση, RDFa και Microdata,            

αντίστοιχα. Στη συνέχεια έγινε η επιλογή των λεξιλογίων που θα χρησιμοποιούνταν στην            

περιγραφή των τεκμηρίων. Τα μεταδεδομένα για τη σημασιολογική περιγραφή των 121           

τεκμηρίων ελήφθησαν από λεξιλόγια που χρησιμοποιούνται ευρέως, το EDM, το DC, το            

Schema.org και το FOAF. Tα λεξιλόγια έχουν επιλεγεί από πολλά μουσεία και πολιτιστικούς             

φορείς για αντίστοιχες εργασίες (π.χ., Europeana, SearchCulture.gr κ.α.). Υπάρχουν ωστόσο          

διαθέσιμα και άλλα σχήματα/μοντέλα, που παρέχουν ιδιότητες για να περιγράψουν πολιτιστικά           

τεκμήρια όπως το LIDO26 (Lightweight Information Describing Objects) και το LinkedArt27. 

Σημαντική ήταν η επιλογή ιδιοτήτων (properties) και κλάσεων (classes) από το κάθε            

λεξιλόγιο ξεχωριστά. Όπως έχει αναφερθεί ξανά στο κεφάλαιο, το Schema.org αλλά και το EDM              

έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες εργασίες από το χώρο του πολιτισμού και προσφέρουν            

ιδιότητες για τη περιγραφή πολλών πολιτιστικών τεκμηρίων. Αυτό έδωσε την ευκαιρία να            

εντοπιστούν αρκετές ιδιότητες που σχετίζονται με τα δεδομένα που αφορούν τα τεκμήρια της             

εργασίας. Αποφασίστηκε να υπάρχουν οι ίδιες ιδιότητες σε όλες τις υποσύνολα ακόμα και αν η               

τιμή (value) είναι μηδενική/κενή προκειμένου να υπάρχει η ομοιογένεια σε όλα τα τεκμήρια 

Η κλάση που χρησιμοποιήθηκε στο schema.org είναι η schema:painting28 που προέρχεται από την             

υπέρ-κλάση (generic) CreativeWork29 και στο EDM επιλέξαμε την κλάση Provided Cultural           

Heritage Object30 (edm:providedCHO). 

Τα εννοιολογικά μοντέλα διαμορφώθηκαν ώς εξής: 

● Υποσύνολο 1: Έργα με κωδικοποίηση RDFa και σημασιολογική περιγραφή με          

Schema.org.  

Συλλογή: Έργα με αφορμή καλλιτέχνες (αρ.1-αρ.37) 

● Υποσύνολο 2: Έργα με περιγραφή RDFa και EDM. 

26 http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0-specification.pdf 
27 https://linked.art/  
28 https://schema.org/Painting  
29 https://schema.org/CreativeWork  
30 http://www.europeana.eu/schemas/edm/ProvidedCHO  
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Συλλογή: Έργα με αφορμή την Πολιτιστική Κληρονομιά (αρ.1-αρ.25) 

● Υποσύνολο 3:Έργα με περιγραφή Microdata και Schema.org.  

Συλλογή: Έργα με αφορμή το περιβάλλον (αρ.1-αρ.36) 

● Υποσύνολο 4: Έργα με περιγραφή Microdata και EDM.  

Συλλογή: Έργα με αφορμή την Πολιτιστική Κληρονομιά (αρ.26-αρ.49) 

Επόμενο βήμα ήταν η ανάθεση των παραπάνω υποσυνόλων σε κάθε φοιτήτρια ξεχωριστά,            

με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο κωδικοποιήσεις και τα λεξιλόγια               

αντίστοιχα.  

Οι συλλογές που ανέλαβε η κάθε φοιτήτρια είναι οι εξής: 

● Ευσταθία Μαρίνη: 

 Έργα με αφορμή καλλιτέχνες (αρ.1-αρ.37) RDFa και schema. org 

 Έργα με αφορμή την Πολιτιστική Κληρονομιά (αρ.26-αρ.49) Microdata και EDM Model. 

● Μαρία Χονδρογιάννη:  

Έργα με αφορμή την Πολιτιστική Κληρονομιά (αρ.1-αρ.25) με RDFa και EDM Model.            

Έργα με αφορμή το περιβάλλον (αρ.1-αρ.36) Microdata και schema.org 

Για τη διασύνδεση των δεδομένων των 121 τεκμηρίων με άλλους εξωτερικούς           

συνδέσμους χρησιμοποιήθηκαν γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα εξωτερικά σύνολα        

δεδομένων (Πίνακας 2) στο LOD:  

● DBpedia: http://dbpedia.org/resource/  

● Wikidata: http://www.wikidata.org/wiki/ 

● WikiArt: https://www.wikiart.org/  

● Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/  

● MoMA: https://www.moma.org/collection/works/  

Τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τα κάτωθι λεξιλόγια: 

● rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

● dc: <http://purl.org/dc/terms/> 

● foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

● schema: <http://schema.org/> 

● edm: <http://www.europeana.eu/schemas/edm/> 
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Η τελευταία σειρά του Πίνακα 1 παρουσιάζει μια νέα μέτρηση που εισήχθη σε αυτό το               

έγγραφο, δηλαδή τη μέτρηση δείκτη D-h-index. Είναι γνωστό ότι το h-index είναι μια μέτρηση σε               

επίπεδο συγγραφέα που μετρά τόσο την παραγωγικότητα όσο και τον αντίκτυπο της αναφοράς             

των δημοσιεύσεων ενός επιστήμονα ή ενός μελετητή. Ο αριθμός h ορίζεται ως ο μεγαλύτερος              

αριθμός h έτσι ώστε τα άρθρα h να έχουν τουλάχιστον παραπομπές h, π.χ. ένας δείκτης h 10                 

σημαίνει ότι 10 άρθρα (ενός συγκεκριμένου συγγραφέα) έχουν κερδίσει τουλάχιστον 10           

παραπομπές (ίσως περισσότερα). Ομοίως, αυτό το έγγραφο εισάγει σε αυτό το έγγραφο μια νέα              

μέτρηση για σύνολα δεδομένων, δηλαδή τη μέτρηση ευρετηρίου, για τη μέτρηση του            

μεγαλύτερου αριθμού h αντικειμένων (πόρων) έτσι ώστε τα αντικείμενα h να έχουν τουλάχιστον h              

συνδέσεις με άλλα αντικείμενα (εξωτερικά του συνόλου δεδομένων). Μια τέτοια μέτρηση           

υπερβαίνει τις τυπικές μετρήσεις ποιότητας συνόλου δεδομένων ως προς τη σύνδεση. Αν και             

άλλες ερευνητικές προσπάθειες σε γνωστά σύνολα δεδομένων, όπως το Wikidata, μετρούν τον            

αριθμό των εξωτερικών συνδέσμων προς τους ίδιους πόρους, η μέτρηση D-h-index (out-in)            

μπορεί να αποκαλύψει περαιτέρω την ποιότητα αυτών των συνδέσμων ως μια συνολική δυναμική             

εκτίμηση σύνδεσης, δηλαδή δυναμική του συνόλου δεδομένων, σε σχέση με άλλα σύνολα            

δεδομένων, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο σύννεφο LOD. 
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*Τα εξωτερικά σύνολα δεδομένων που περιέχονται μόνο στη συλλογή με αφορμή Καλλιτέχνες 

Πίνακας 1. Το GCAM dataset. (κατανομή και εξωτερικοί σύνδεσμοι) 

 

.  

 

 

  Υποσύνολο-1 Υποσύνολο-2 Υποσύνολο-3 Υποσύνολο-4 Dataset  
 

RDFa-Schema RDFa-EDM Microdata-Schema Microdata-EDM 

Λεξιλόγιο Schema.org EDM Schema.org EDM  2 

Κωδικοποίηση RDFa RDFa Microdata Microdata  2 

Συλλογή Με αφορμή 
Καλλιτέχνες 

Με αφορμή την 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

Με αφορμή το 
περιβάλλον 

Με αφορμή την 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

 4 

Linked 
Datasets 

DBpedia, 
Wikidata, 
Wikiart*, 

Wikimedia*, 
Moma*, 

SearchCulture*, 
Benaki* 

DBpedia, 
Wikidata. 

DBpedia, 
Wikidata. 

DBpedia, 
Wikidata. 

 7 

Αριθμός 
τεκμηρίων 

37 25 36 23  121 

Εξωτερικοί 
σύνδεσμοι 

259 119 187 109  674 

Μέσος αριθμός 
εξ.συνδέσμων 
ανά τεκμήριο 

7 4,76 5,19 4,73 5,64 

Ανώτατος 
αριθμός 
εξωτερικών 
συνδέσμων 

9 8 9 7 9 

Ελάχιστος 
αριθμός 
εξωτερικών 
συνδέσμων  

7 5 5 5 5 

D-h-index 
(in→out) 

8 6 7 6 8 

 Ευσταθία Μαρίνη & Μαρία Χονδρογιάννη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
Τμ. Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

39 



Διπλωματική εργασία: Δημιουργία πολιτιστικών διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων με τεχνολογίες Σημασιολογικού 
Ιστού: H περίπτωση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
 

4.3 Κωδικοποίηση 
 

Η διαδικασία μετατροπής των παιδικών έργων τέχνης σε σημασιολογικά ψηφιακά τεκμήρια, ώς            

δομημένα δεδομένα σε ιστοσελίδες HTML, πραγματοποιήθηκε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας την         

τεχνολογία RDF σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Notepad++). Σε άλλη περίπτωση θα           

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα semantic annotation tools, οπως το KARMA. Η             

επιλογή ήταν η δημιουργία HTML αρχείων με ενσωματωμένα (embedded) δομημένα δεδομένα           

(RDF) και όχι απλή RDF/XML σύνταξη. Επειδή στόχος ήταν η ταυτόχρονη ανάγνωση από             

ανθρώπους (human readable), χρησιμοποιώντας HTML και από μηχανές (machine readable) με           

τη χρήση ενσωματωμένων RDF. 

 

Για τον έλεγχο της κωδικοποίησης των ιστοσελίδων HTML χρησιμοποιήθηκαν τα          

ακόλουθα εργαλεία κατά τη διάρκεια της δημιουργίας τους:  

● RDFa play (http://rdfa.info/play/ ) 

● W3 validator (https://validator.w3.org/nu/ ) 

● Google ( https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ ) 

● EasyRDF(https://www.easyrdf.org/ ) 

● Ruby RDF(http://rdf.greggkellogg.net/ ) 

4.3.1 Schema org και FOAF 

Τα μοντέλα Schema.org και FOAF χρησιμοποιήθηκαν σε 73 (από τα 121) τεκμήρια (Πίνακας 1).              
Στον Πίνακα 2 καταγράφονται τα σχετικά μεταδεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο           
Schema org και FOAF συνοδευόμενα από μια σύντομη περιγραφή. 

 

 

 

rdf:type schema:Painting 

(Thing - CreativeWork - Painting) 

creator Το όνομα του δημιουργού (το όνομα του παιδιού) 
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about Γενική περιγραφή του έργου τέχνης. Περιγράφοντας το είδος της τέχνης (πίνακας 
ζωγραφικής), το όνομα του δημιουργού (το όνομα του παιδιού), την ηλικία του 
δημιουργού όταν το φιλοτέχνησε, το όνομα του καλλιτέχνη από τον οποίο εμπνεύστηκε 
και το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε. 

educationalUse Το εκπαιδευτικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε το έργο τέχνης. 

dateCreated Η χρονολογία που δημιουργήθηκε το έργο τέχνης το έργο τέχνης. 

material Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του έργου τέχνης. 

copyrightHolder Ο άνθρωπος/οργανισμός που του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. 

maintainer Ο άνθρωπος/οργανισμός που διαχειρίζεται και διανέμει το έργο τέχνης. Πχ., Η Guernica 
εκτίθεται στο Museo Reina Sofía 

isBasedOn Ο πίνακας με αφορμή του οποίου δημιουργήθηκε το έργο τέχνης. 

Π.χ.,Το “Las Meninas” του Picasso είναι βασισμένο στο “Las Meninas” του Diego 
Velázquez. 

citation  Η αναφορά/παραπομπή σε άλλο καλλιτέχνη. 

locationCreated Η γεωγραφική τοποθεσία στην οποία δημιουργήθηκε το έργο τέχνης. 

genre Το είδος της τέχνης. Π.χ., Η Guernica (Picasso) είναι δείγμα Κυβισμού και 
Σουρεαλισμού. 

image Το ψηφιακό αρχείο/φωτογραφία του πίνακα ζωγραφικής (URL). 
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Πίνακας 2. Ορισμοί των ιδιοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν στο dataset, στα σύνολα Schema.org/FOAF 

 

4.3.2 EDM, DC και FOAF 

Το μοντέλο EDM (με την εκτεταμένη χρήση DC) και FOAF χρησιμοποιήθηκε σε 48 (από τα 121)                
τεκμήρια (Πίνακας 1). Στον Πίνακα 3 καταγράφονται τα σχετικά μεταδεδομένα που           
χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο EDM, DC και FOAF συνοδευόμενα από μια σύντομη           
περιγραφή. 

 

 

 

foaf:page Το αρχείο HTML που είναι ενσωματωμένο η RDF απεικόνιση του πίνακα ζωγραφικής 
(URL). 

foaf:depiction Εναλλακτική λύση του schema:image. 

rdf:type edm:providedCHO 

dc:creator Το όνομα του δημιουργού (όνομα παιδιού) 

dc:abstract Γενική περιγραφή του έργου τέχνης. Περιγράφοντας το είδος της τέχνης (πίνακας 
ζωγραφικής), το όνομα του δημιουργού (το όνομα του παιδιού), την ηλικία του 
δημιουργού όταν το φιλοτέχνησε, το όνομα του καλλιτέχνη από τον οποίο 
εμπνεύστηκε και το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε. 

dc:educationLevel Το εκπαιδευτικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε το έργο τέχνης. 

edm:year Η χρονιά που το έργο τέχνης δημιουργήθηκε το έργο τέχνης. 

dc:medium Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του έργου τέχνης. 

dc:rights Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του έργου τέχνης. 
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Πίνακας 3. Ορισμοί των ιδιοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν στο dataset, στα σύνολα EDM/DC, FOAF. 

 

  

 

 

edm:provider Ο άνθρωπος/οργανισμός που διαχειρίζεται και διανέμει το έργο τέχνης. 

edm:isSimilarTo  Ο πίνακας ζωγραφικής με τον οποίο αυτό το έργο τέχνης είναι σχετικό/παρόμοιο. 
Π.χ., “Las Meninas” του Picasso είναι σχετικό με τον “Las Meninas” του Diego 
Velázquez. 

edm:isRelatedTo Ο καλλιτέχνης με τον οποίο σχετίζεται το έργο τέχνης. 

edm:currentLocati
on  

Η παρούσα γεωγραφική τοποθεσία του έργου τέχνης. 

dc:type Το είδος της τέχνης. Π.χ., Η Guernica (Picasso) είναι δείγμα Κυβισμού και 
Σουρεαλισμού. 

dc:image Το ψηφιακό αρχείο/ φωτογραφία του πίνακα ζωγραφικής. 

edm:landingPage Το αρχείο HTML που είναι ενσωματωμένο η RDF απεικόνιση του πίνακα 
ζωγραφικής (URL). 

foaf:depiction Εναλλακτική λύση του dc:image 
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Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, αποτυπώνεται η αντιστοιχία των ιδιοτήτων (properties) στο 

EDM και στο Schema.org 

 

 

 
Properties 

EDM 
http://www.europeana.eu/schemas

/edm/ProvidedCHO 
 

Schema.org 
https://schema.org/Painting 

 

Δημιουργός 
Αφορά το ονοματεπώνυμο του 
παιδιού το οποίο δημιούργησε το 
έργο που περιγράφουμε. 
 

dc:creator 
http://purl.org/dc/terms/creator  

schema:creator 
https://schema.org/creator  

Περιγραφή 
Αποτελείται από μια σύντομη 
περιγραφή του έργου, με το όνομα 
του παιδιού, την ηλικία του 
παιδιού όταν δημιούργησε το έργο 
και το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
δημιουργήθηκε. 

dc:abstract 
http://purl.org/dc/terms/abstract  

schema:about 
https://schema.org/about  

Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 
Tο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα    
στο οποίο δημιουργήθηκε το έργο.  
 

dc:educationLevel 
http://purl.org/dc/terms/education
Level  

schema:educationalUse 
https://schema.org/educationalUse  

Έτος Δημιουργίας: 
Το έτος δημιουργίας του πίνακα 

edm:year 
http://www.europeana.eu/schemas
/edm/year  

schema:dateCreated 
https://schema.org/dateCreated  

Υλικό: 
Τα υλικό που χρησιμοποιήθηκε 
κατά την δημιουργία του έργου. 

dc:medium 
http://purl.org/dc/terms/medium  

schema:material 
https://schema.org/material  

Πάροχος: 
Περιγράφει τον πάροχο του    
πόρου. 

edm:provider 
http://www.europeana.eu/schemas
/edm/provider  
dc:rights 
http://purl.org/dc/terms/rights  

schema:copyrightHolder 
https://schema.org/copyrightHold
er  
schema:maintainer 
https://schema.org/maintainer 

Βασισμένο στο έργο: 
Αφορά το πρωτότυπο έργο βάση 
του οποίου το παιδί 
χρησιμοποίησε για να 
δημιουργήσει το δικό του έργο. 

edm:isSimilarTo  
http://www.europeana.eu/schemas
/edm/isSimilarTo 
 

schema:isBasedOn 
https://schema.org/isBasedOn 
 

Βασισμένο σε έργο: edm:isRelatedTo 
http://www.europeana.eu/schemas
/edm/isRelatedTo 

schema:citation 
https://schema.org/citation 
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Πίνακας 4. Αντιστοιχία ιδιοτήτων για τη περιγραφή των μεταδεδομένων του dataset. 

 

 

 

  

  

 

 

Αφορά τον καλλιτέχνη του οποίου 
το έργο είναι η βάση για τη 
δημιουργία του έργου 

 

Γεωγραφική Κάλυψη: 
Την γεωγραφική τοποθεσία που 
βρίσκεται το έργο. 

edm:currentLocation  
http://www.europeana.eu/schemas
/edm/currentLocation 
 

schema:locationCreated 
https://schema.org/locationCreate
d 
 

Είδος: 
Το είδος της τέχνης. 

dc:type 
http://purl.org/dc/terms/type 
 

schema:genre 
https://schema.org/genre 
 

Σελίδα: 
Το αρχείο HTML που είναι     
ενσωματωμένο η RDF απεικόνιση    
του πίνακα ζωγραφικής (URL). 

edm:landingPage 
http://www.europeana.eu/schemas
/edm/landingPage  
 
 

foaf:page 
http://xmlns.com/foaf/spec/#term_
page  
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4.4 Δημοσίευση σε πάροχο φιλοξενίας ιστοσελίδων 

Όταν ολοκληρώθηκε το στάδιο της κωδικοποίησης ακολούθησε η δημοσίευση των 121 HTML            

αρχείων στον επίσημο ιστότοπο του ΜΕΠΤ. Δημιουργήθηκε ένας φάκελος στο κύριο directory            

του χώρου φιλοξενίας του ιστότοπου του ΜΕΠΤ, με την ονομασία LD-project (Linked Data             

project), στον οποίο λάβαμε κωδικούς ftp και αποκτήσαμε πλήρη πρόσβαση, με δυνατότητες            

επεξεργασίας, διαμόρφωσης και προσθήκης αρχείων και ακολούθησε η διαμόρφωση του φακέλου           

του εγχειρήματος. Αποφασίστηκε τα έργα να διαχωριστούν με βάση την τεχνολογία, RDFa και             

Microdata, οπότε προέκυψαν 2 φάκελοι, αποτελούμενοι από 2 υποφακέλους. 

 

● Στον φάκελο RDFa δημιουργήθηκε ο υποφάκελος Έργα με αφορμή Καλλιτέχνες και ο            

υποφάκελος Έργα με αφορμή την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

● Στο φάκελο Microdata δημιουργήθηκε ο υποφάκελος Έργα με αφορμή την Πολιτιστική           

Κληρονομιά και ο υποφάκελος Έργα με αφορμή το Περιβάλλον. 

 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η αρχική ιστοσελίδα (Εικόνα 3) του LD-project με           

ενσωμάτωση περιγραφής του συνόλου δεδομένων χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο DCAT31, η          

οποία διαμορφώθηκε μέσω της εφαρμογής BlueGriffon και είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στα             

ελληνικά. Στην αρχική σελίδα (https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/index.html)     

τοποθετήθηκαν τα λογότυπα: του ΜΕΠΤ, του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και του           

εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων του Πανεπιστημίου. Τοποθετήθηκε επίσης η άδεια χρήσης των           

τεκμηρίων (CC BY-NC 4.0), οι σύνδεσμοι που παραπέμπουν στις συλλογές, η δυνατότητα            

downloading του dataset σε turtle (.ttl) και σε RDF (.rdf) μορφή, καθώς και ο σύνδεσμος για                

SPARQLendpoint (http://ct-linkdata.aegean.gr/query/gcam ). 

31 https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/  
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 Εικόνα 4. Αρχική σελίδα LD project 

 

4.5 Δημιουργία dataset - ολοκλήρωση δημοσίευσης 

Ακολουθεί η γενική περιγραφή του dataset, με τα URL του dataset στα αποθετήρια, παραθέτονται              

οι εικόνες 07, 08 και 09 με στιγμιότυπα των αντίστοιχων αποθετηρίων. Το dataset είναι συμβατό               

με  τις 5 αρχές για LOD του Tim Berners-Lee32 

 

● Ονομασία dataset: Greek Children Art Museum dataset 

● URLs:  

-https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/ (Εικόνα 3 στον server του Μουσείου) 

-https://zenodo.org/record/4425440 (Εικόνα 4 στο Zenodo) 

32 https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 
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Μέσω της πλατφόρμας Zenodo η συλλογή απέκτησε μοναδικό αριθμό ψηφιακού          

αναγνωριστικού αντικειμένου-Digital Object Identifier (DOI) (10.5281/zenodo.4425440) 

-https://lod-cloud.net/dataset/greekchildrensartmuseum (Εικόνα 5 στο lod-cloud.net) 

-https://datasetsearch.research.google.com/search?query=DCAT%20for%20Greek%20Chi

ldren%20Art%20Museum%20dataset&docid=FlzlrLIGRS3J6QMNAAAAAA%3D%3D 

(Εικόνα 6 στο Google Dataset Search) 

- http://ct-linkdata.aegean.gr/gcam/sparql ( Εικόνα 7 SPARQL endpoint) 

● Ημ/νια και αριθμός έκδοσης: 01-01-2021, v.1.  

● Αδειοδότηση: CC BY-NC 4.0. 

● Διαθεσιμότητα: data is present, obtainable (σε .ttl μορφή και DCAT περιγραφή) 

● Πληρότητα: 100% όλα τα έργα τέχνης (121 από τα 121) της συλλογής του ΜΕΠΤ 

● OpenData5Star: 5 stars. 

● Θέμα Κάλυψης: Child Art, Paintings, Artwork.  

● Πηγή δεδομένων: Συλλογές Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (121 τεκμήρια). 

● Metadata description: DCAT και DCAT-Zenodo 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η συνολική δομή του dataset. Το dataset οργανώνεται σε 4              

υποσύνολα (με βάση το μοντέλο και την τεχνολογία) και κάθε υποσύνολο χρησιμοποιεί            

εξωτερικά σύνολα δεδομένων. Το υποσύνολο 1 (schema.org-RDFa) έχει τιμή για το σύνολο των             

μεταδεδομένων 7/7 (σε αντίθεση με τις άλλες 3 συλλογές που έχουν μονάχα για 5/7), αυτό               

συμβαίνει λόγω του πλούτου πληροφοριών που διατίθενται για αυτά τα τεκμήρια, δηλαδή έργα             

τέχνης εμπνευσμένα από άλλα έργα τέχνης καταξιωμένων καλλιτεχνών. 
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Εικόνα 5. Δημοσίευση του dataset στο Zenodo. 

 

 

Εικόνα 6. Δημοσίευση του dataset στο LOD cloud. 
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Εικόνα 7. Δημοσίευση του dataset στο Google Datasets Search Engine. 
 
 
 

 

Εικόνα 8 Δημοσίευση του SPARQL query endpoint  

Παραδείγματα διασυνδεδεμένων δεδομένων του dataset μπορούν να ανακτηθούν μέσω         

του προσαρμοσμένου ερωτήματος GUI στο http://ct-linkdata.aegean.gr/query/gcam      

χρησιμοποιώντας τον διακομιστή Fuseki2.  

Ένα παράδειγμα ερωτήματος SPARQL, όπως αυτό που παρέχεται παρακάτω, ανακτά τα           

παιδικά έργα τέχνης που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας ώς υλικό τον όρο: tempera ως υλικό. 
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PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX schema: <http://schema.org/> 
PREFIX edm: <http://www.europeana.eu/schemas/edm/>  
PREFIX dbr: <http://dbpedia.org/resource/> 
 
SELECT ?object 
WHERE { 
 {?object dc:medium dbr:Tempera} 
 UNION 
 {?object schema:material dbr:Tempera} 
 

Το παράδειγμα αναζήτησης ανακτά πέντε αντικείμενα (πίνακες ζωγραφικής): τέσσερα         

αντικείμενα από έργα τέχνης κωδικοποιημένα από RDFa (από τις συλλογές έργα με αφορμή             

καλλιτέχνες και έργα με αφορμή την πολιτιστική κληρονομιά) και ένα από τα έργα τέχνης με               

κωδικοποίηση Microdata (της συλλογής Έργα με αφορμή το περιβάλλον). Ακολούθως          

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα έργου τέχνης με δημιουργό την Τζόλα Χαρά.          

(https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting01.html) σε  

μορφή Turtle (Εικόνα 8), σε στιγμιότυπο της τελικής μορφής (Εικόνα 9) και σε στιγμιότυπο από               

το Linked Data URIBurner (Εικόνα 10), χρησιμοποιώντας την προσθήκη OpenLink Data Explorer            

στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome. 

Η σημασιολογική περιγραφή του έργου τέχνης έγινε: 

α) Με κωδικοποίηση: RDFa 

β) Με μοντέλο: Schema.org (Schema.org:Painting, υποκατηγορία του schema:CreativeWork) 

γ) Από τη συλλογή: Έργα με αφορμή Καλλιτέχνες 

Δημιουργός του έργου είναι το παιδί με όνομα «Χαρά Τζόλα» που δημιούργησε το έργο              

τέχνης όταν ήταν 10 ετών (το 2013), στο πλαίσιο των 8-μηνών εικαστικών εργαστηρίων. Το έργο               

δημιουργήθηκε στην Αθήνα ( DBpedia), βασίζεται στο έργο του διάσημου Έλληνα καλλιτέχνη            

Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα (Wikidata), χρησιμοποιώντας tempera (DBpedia). Αυτός ο πίνακας         

βασίζεται στον αρχικό πίνακα που φιλοξενείται από τον ελληνικό πολιτιστικό συσσωρευτή           

SearchCulture. 
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Εικόνα 9.  RDFa/Schema.org, με αφορμή καλλιτέχνες, painting01 object of type schema:Painting (subclass of 

schema:CreativeWork) .ttl. 

 

Εικόνα 10. Στιγμιότυπο από τη Συλλογή “Έργα με αφορμή Καλλιτέχνες”, έργο της Τζόλα Χαράς. 
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Εικόνα 11. RDFa/Schema.org, με αφορμή καλλιτέχνες, painting01 object of type schema:Painting (subclass of 

sche-ma:CreativeWork) in Linked Data URIBurner browser (OpenLink Data Explorer plugin in Chrome) 
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4.6 Αξιολόγηση της έρευνας 

 
Τον Νοέμβριο του 2020, πριν δημοσιευτεί το dataset στο Σημασιολογικό Ιστό, η μηχανή             

αναζήτησης της Google, δηλώνοντας π.χ., το όνομα του δημιουργού - παιδιού (Τζόλα Χαρά), δεν              

επέστρεφε αποτελέσματα για τα έργα τέχνης του ΜΕΠΤ. Μετά την ολοκλήρωση και δημοσίευση             

του LD-project, σταδιακά αναγνωρίζονται τα έργα τέχνης από την μηχανή αναζήτησης Google            

είτε από χειροκίνητη διαδικασία ενσωμάτωσης, μέσω του εργαλείου Google Search Console Tool,            

είτε αυτόματα από τη Google. Από την δημοσίευση του dataset στις πλατφόρμες/αποθετήρια που             

έχουμε αναφέρει, τα μόνα αποτελέσματα για τη χρήση του dataset, έχουμε μόνο από το Zenodo               

με 198 views, 7 downloads μέχρι στιγμής. Από το Google Search Console Tool, έχουμε σχόλια               

για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του dataset (Εικόνα 11). 

 
Εικόνα 12. Έλεγχος εγκυρότητας του Google Search Console 
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Παρακάτω στον Πίνακα 5, παρουσιάζεται ο αριθμός των εξωτερικών συνδέσμων ανά           

μοντέλο στο dataset. Αυτή η ανάλυση είναι χρήσιμη όσον αφορά τον εντοπισμό των             

μεταδεδομένων που συνέβαλαν περισσότερο στη συνολική διασύνδεση του dataset. Για          

παράδειγμα, η ιδιότητα schema:material παρέχει 153 συνδέσμους και το schema:genre 146           

συνδέσμους αντίστοιχα. Συνολικά, το Schema.org συνεισφέρει 446 συνδέσμους, ενώ το EDM /            

DC 228, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ των συνδέσμων που συμβάλλει το Schema.org. Αυτό             

δικαιολογείται από τη φύση του υποσυνόλου-1 (Έργα με αφορμή Καλλιτέχνες) καθώς και από τον              

αριθμό των αντικειμένων που έχουν το υποσύνολο-1 και το υποσύνολο-3 (σε αντίθεση με τα άλλα               

δύο που βασίζονται σε EDM / DC). 

 Πίνακας 5. Αποτελέσματα εξ.συνδέσμων που χρησιμοποιήθηκαν ανά υποενότητα του dataset. 
 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται, ορισμένες ιδιότητες που έχουν περισσότερες από μία           

τιμές ως πόρο ενός dataset. Για παράδειγμα, το schema:material έχει ως μέγιστο αριθμό πέντε              

συνδέσμους προς εξωτερικούς πόρους, καθώς ορισμένα από τα έργα τέχνης έχουν δημιουργηθεί            

με πέντε διαφορετικά υλικά (όλα διαθέσιμα ως πόροι στη DBpedia, π.χ. dbpedia: Colored_pencil,             

dbpedia:Tempera). Αυτή η περίπτωση παρατηρείται και στα δύο μοντέλα, με τις δύο αντίστοιχες             

 

 

Property Schema.org 
(Υπ.-1, Υπ.-3) 

EDM/DC 
(Υπ.-2, Υπ.-4) 

Σύνολο 

schema:material  
π.χ., dbpedia:Colored_pencil 

153 0 153 

dc:medium 
π.χ., dbpedia:Tempera  

0 84 84 

schema:genre  
π.χ., dbpedia:Child_art 

146 0 146 

dc:type 
π.χ., dbpedia:Child_art  

0 96 96 

schema:locationCreated  
e.g., dbpedia:Athens  

73 0 73 

edm:currentLocation 
e.g., dbpedia:Athens  

0 48 48 

schema:citation 
e.g., dbpedia:Henri_Matisse 

37 0 37 

schema:isBasedOn 
eg., dbpedia:Guernica_(Picasso) 

37 0 37 

Σύνολο 446 228 674 
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ιδιότητές τους, δηλαδή, α) schema.org:material και dc:medium και β) schema:genre και dc:type.            

Ακολουθεί ο Πίνακας 7 που καταγράφει το σύνολο των εξωτερικών συνδέσμων ανά dataset. 

 

Πίνακας 6. Μέγιστος αριθμός εξωτερικών συνδέσμων ανά τεκμήριο. 

 

Πίνακας 7.  Σύνολο διασυνδεδεμένων πόρων από εξωτερικά datasets. 

 

 

Property Μέγιστος αριθμός εξ.συνδέσμων ανά τεκμήριο 

schema:material  
 
π.χ., dbpedia:Colored_pencil 

5 

dc:medium 
 
π.χ., dbpedia:Tempera  

4 

schema:genre  
 
π.χ., dbpedia:Child_art 

2 

dc:type 
 
e.g., dbpedia:Child_art  

2 

Dataset Αριθμός συνδέσμων 

DBpedia 489 

Wikidata 151 

WikiArt 17 

MoMA 2 

Άλλα (Wikimedia Commons, Benaki Museum, SearchCulture.org, etc.) 
with 1 link each 

15 

Σύνολο 674 
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 5. Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία ξεκίνησε από την συλλογή δεδομένων, δόμηση εννοιολογικών μοντέλων και            

οδήγησε σε HTML5 ιστοσελίδες με δομημένα δεδομένα πολιτιστικού περιεχομένου με τη χρήση            

κωδικοποιήσεων όπως RDFa και Microdata από χρήστες χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο.          

Περιέγραψε σημασιολογικά έργα παιδικής τέχνης του ΜΕΠΤ, μετατρέποντας τα σε ΑΔΔ.           

Ενσωματώθηκε μέσω αυτής της εργασίας στο LOD cloud η κατηγορία “Παιδική Τέχνη” για             

πρώτη φορά. Παράλληλα παρουσιάστηκε σε αυτή την εργασία ο νέος δείκτης μέτρησης            

D-h-index. 

Η εμπειρία των συγγραφέων, ως προς τη κατανόηση και τη δημιουργία ΑΔΔ,            

χαρακτηρίστηκε δύσκολη, δεδομένου ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τέτοιων εργαλείων            

και τεχνολογιών. Έγινε χρήση σύνταξης κειμένου με το Notepad++, πιθανόν η διαδικασία να ήταν              

ευκολότερη, αν χρησιμοποιούνταν ημι-αυτοματοποιημένα εργαλεία, όπως το KARMA και το          

OpenRefine. Αναφορικά με τη σύγκριση της δυσκολίας με βάση το εννοιολογικό μοντέλο, δεν             

υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. 

Τα μοντέλα της εργασίας θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω, χρησιμοποιώντας          

πρόσθετα μεταδεδομένα που σχετίζονται με το dataset και τα ξεχωριστά υποσύνολα που            

περιλαμβάνονται, καθώς και τις διαφορετικές συλλογές που υπάρχουν στο LOD. Το Linked Art,             

το LIDO και το Schema.org παρέχουν τέτοια σχετικά μεταδεδομένα για συλλογές και σύνολα             

(π.χ. https://linked.art/ns/terms/Set, https://linked.art/model/collection/ ή    

https://schema.org/Collection). 

Στις μελλοντικές εργασίες των συγγραφέων συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα: 

α) η κριτική αξιολόγηση των σχετικών με τον πολιτισμό λεξιλογίων, προκειμένου να            

προσδιορίσουν τα δυνατά τους σημεία και οι περιορισμοί τους για την χρήση στην σημασιολογική              

περιγραφή δεδομένων μουσείων. 

β) η ενσωμάτωση μεταδεδομένων που σχετίζονται με τη σημασιολογική περιγραφή των           

συλλογών και των συνόλων/υποσυνόλων ενός μουσείου, για να αποτυπώσουν τα ξεχωριστά           

χαρακτηριστικά τους και τον σκοπό της ύπαρξής τους 

γ) η ενσωμάτωση μεταδεδομένων που αφορούν σε data quality που παρέχονται από το λεξιλόγιο              

DQV (Albertoni, R. and Isaac, A., 2020).  
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δ) η επέκταση του συνόλου δεδομένων σε δύο κατευθύνσεις, δηλαδή, i) προσθήκη            

περισσότερων συλλογών του ΜΕΠΤ ii) ανακάλυψη περισσότερων συνδέσμων προς εξωτερικούς          

πόρους. 

Παράλληλα, έχει υποβληθεί άρθρο στο διεθνές επιστημονικό περιοδικο IJMSO33, έχει γίνει           

αποδεκτό και θα δημοσιευθεί.  

 

 

  

33 https://dl.acm.org/journal/ijmso  
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Παράρτημα  

ΚΩΔΙΚΑΣ 

 

Παράδειγμα αρχείου RDFa-EDM 

 

URL:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting0
6.html  

 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="el">  
<head> 
<meta charset="UTF-8"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pageformat.css" /> 
<title>Έργο τέχνης του Χόρτη Ιωάννη με θέμα "Ένα άθλημα που αγαπώ"</title>  
<meta name="edm:hasType" content="url"> 
<meta name="keywords" content="Χόρτης Ιωάννης, Πίνακας ζωγραφικής, Παιδική τέχνη, Ένα άθλημα που αγαπώ"> 
</head> <body>  
<div prefix=" base:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/ 
rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
foaf:http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
owl:http://www.w3.org/2002/07/owl 
dc:http://purl.org/dc/terms#" 
resource="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting06" 
typeof="http://www.europeana.eu/schemas/edm/ProvidedCHO"> 
<h1 id="title"> 
<a href="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/197240621525d417d3974e6.75554084.jpg" target=_blank>Έργο 
τέχνης του Χόρτη Ιωάννη με θέμα "Ένα άθλημα που αγαπώ"</a></h1> 
<img property="dc:image" src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/197240621525d417d3974e6.75554084.jpg" 
target=_blank> 
<h2><b><ins>Δημιουργός:</ins></b><span property="dc:creator">Χόρτης Ιωάννης</span></h2> <p><b> 
<ins>Περιγραφή:</ins></b><span property="dc:abstract">Πίνακας ζωγραφικής από τον Χόρτη Ιωάννη, 10 ετών. Δημιουργήθηκε 
στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο Πανελλήνιου διαγωνισμού Ελληνικής Ζωγραφικής με θέμα "Ένα άθλημα που αγαπώ".</span></p>  
<b>Υλικό:</b><a property="dc:medium" href="http://dbpedia.org/resource/Colored_pencil" target=_blank>Ξυλομπογιά, </a><a 
property="dc:medium" href="http://dbpedia.org/resource/Watercolor_painting" target=_blank> Νερομπογιά</a><br>  
<b>Έτος Δημιουργίας:</b><time property="http://www.europeana.eu/schemas/edm/year">2002</time><br>  
<b>Πλαίσιο Δημιουργίας:</b><span property="dc:educationLevel">Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Ζωγραφικής με θέμα 
"Ένα άθλημα που αγαπώ" </span><br>  
<b>Είδος:</b><a property="dc:type" href="http://dbpedia.org/resource/Child_art" target=_blank><link property="dc:type" 
href="https://www.wikidata.org/wiki/Q1430886?fbclid=IwAR2WZHzM9t39u3R-mjtHc0mGgQAg7g9lceUgCIm_P7q-KZzE6sPM
dKDycgQ" > Παιδική Τέχνη</a><br> 
<b>Γεωγραφική Κάλυψη:</b><a property="http://www.europeana.eu/schemas/edm/currentLocation" 
href="http://dbpedia.org/resource/Athens" target=_blank>Αθήνα</a><br> 
<b>Βασισμένο σε έργο του:</b><span property="http://www.europeana.eu/schemas/edm/isRelatedTo">-</span><br>  
<b>Βασισμένο στο έργο:</b><span property="http://www.europeana.eu/schemas/edm/isSimilarTo">-</span><br> 
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Διπλωματική εργασία: Δημιουργία πολιτιστικών διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων με τεχνολογίες Σημασιολογικού 
Ιστού: H περίπτωση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
 
<strong>Πάροχος:</strong><a property="http://www.europeana.eu/schemas/edm/provider dc:rights" 
href="https://www.childrensartmuseum.gr/" target=_blank>Μ.Ε.Π.Τ.</a><br> 
<hr> 
<div rel="foaf:depiction"><img style="width:10%" 
src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/197240621525d417d3974e6.75554084.jpg"/><br> 
</div> 
<b>URI:</b><a rel="http://www.europeana.eu/schemas/edm/landingPage" 
href="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting06.html" 
target=_blank>https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-cultural-heritage/painting06</a> 
</div> 
</body>  
</html> 
 

Παράδειγμα αρχείου RDFa-schema.org 

URL: https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting02.html  

<!DOCTYPE html> 
<html lang="el">  
<head> 
<meta charset="UTF-8"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pageformat.css" /> 
<title>Έργο τέχνης της Τσάτσου-Παρασκευοπούλου Λυδίας με αφορμή το έργο του Jean Dubuffet </title>  
<meta name="schema:accessmode" content="visual"> 
<meta name="schema:encodingFormat" content="url"> 
<meta property="keywords" content="Τσάτσου-Παρασκευοπούλου Λυδίας, Πίνακας Ζωγραφικής, Παιδική Τέχνη, Jean         
Dubuffet"> 
</head> <body> <div prefix=" base: https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/ 
 rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
 schema: http://schema.org/  
 foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
 owl: http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
 resource="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting02" typeof="schema:Painting"> 
<h1 id="title"><a href="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1541474471525d2ec237e717.77941250.jpg"   
target=_blanktarget=_blank>Έργο τέχνης της Τσάτσου-Παρασκευοπούλου Λυδίας με αφορμή το έργο του Jean Dubuffet 
</a></h1><img property="schema:image"  
src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1541474471525d2ec237e717.77941250.jpg" target=_blank> 
<h2><b><ins>Δημιουργός:</ins></b><span property="schema:creator">Τσάτσου-Παρασκευοπούλου Λυδία</span></h2>  
<p><b><ins>Περιγραφή:</ins></b><span property="schema:about">Πίνακας ζωγραφικής από τη Τσάτσου-Παρασκευοπούλου      
Λυδία, 10 ετών, με αφορμή το έργο του Jean Dubuffet. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 3μηνών εικαστικών                  
εργαστηρίων.</span></p>  
<b>Υλικό:</b><a property="schema:material" href="http://dbpedia.org/resource/Oil_pastel" target=_blank>Λαδοπαστέλ,</a><a    
property="schema:material" href="http://dbpedia.org/resource/Paint_marker" target=_blank> Μαρκαδόρος</a><br>  
<b>Έτος Δημιουργίας:</b><time property="schema:dateCreated">2015</time><br>  
<b>Πλαίσιο Δημιουργίας:</b><span property="schema:educationalUse">3µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.</span><br>  
<b>Είδος:</b><a property="schema:genre" href="http://dbpedia.org/resource/Child_art" target=_blank><link    
property="schema:genre" 
href="https://www.wikidata.org/wiki/Q1430886?fbclid=IwAR2WZHzM9t39u3R-mjtHc0mGgQAg7g9lceUgCIm_P7q-KZzE6sPM
dKDycgQ">Παιδική Τέχνη</link></a><br> 
<b>Γεωγραφική Κάλυψη:</b><a property="schema:locationCreated" href="http://dbpedia.org/resource/Athens"    
target=_blank>Αθήνα</a><br> 
<b>Βασισμένο σε έργο του:</b><<a property="schema:citation" href="https://www.wikidata.org/wiki/Q170076"      
target=_blank>Jean Dubuffet</a><br>  
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Διπλωματική εργασία: Δημιουργία πολιτιστικών διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων με τεχνολογίες Σημασιολογικού 
Ιστού: H περίπτωση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
 
<b>Βασισμένο στο έργο:</b><a property="schema:isBasedOn"    
href="https://www.wikiart.org/en/jean-dubuffet/cri-000000212202" target=_blank>Faits Memorables III</a><br> 
<strong>Πάροχος:</strong><a property="schema:copyrightHolder schema:maintainer"   
href="https://www.childrensartmuseum.gr/" target=_blank>Μ.Ε.Π.Τ.</a><br> 
<hr> 
<div rel="foaf:depiction"> 
<img style="width:10%" src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1541474471525d2ec237e717.77941250.jpg"   
style="width:10%"/><br></div> 
<b>URI:</b><a rel="foaf:page" href="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting02.html"   
target=_blank>https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/rdfa/inspired-by-artists/painting02</a> 
</div> 
</body>  
</html> 
 

Παράδειγμα αρχείου Microdata-Schema.org 

URL:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-environment/painting

03.html  

<!DOCTYPE html> 
<html lang="el"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pageformat.css" /> 
<title>Έργο τέχνης της Χερέρα Λουχάν Σάνατ με αφορμή το Περιβάλλον</title> 
<meta itemprop="keywords" content="Χερέρα Λουχάν Σάνατ, Πίνακας Ζωγραφικής, Παιδική Τέχνη, Πόλη"> 
</head> 
<body> 
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Painting" 
 itemid="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-environment/painting03"> 
<meta itemprop="accessmode" content="visual"> 
<meta itemprop="encodingFormat" content="url"> 
<h1 itemprop="headline"> 
<a href="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1558055666525d4b3f6df839.16695890.jpg" target=_blank>Έργο   
τέχνης της Χερέρα Λουχάν Σάνατ με αφορμή το Περιβάλλον</a></h1> 
<img itemprop="image" src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1558055666525d4b3f6df839.16695890.jpg"   
alt="1558055666525d4b3f6df839.16695890"> 
<h2><b> 
<ins>Δημιουργός:</ins></b><span itemprop="creator">Χερέρα Λουχάν Σάνατ</span></h2> 
<p><b> 
<ins>Περιγραφή:</ins></b><span itemprop="about">Πίνακας ζωγραφικής από τη Χερέρα Λουχάν Σάνατ, 10 ετών, με αφορμή το             
Περιβάλλον. Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.</span></p> 
<b>Υλικό:</b><a itemprop="material" href="http://dbpedia.org/resource/Watercolor_painting" target=_blank>Νερομπογιά,    
</a><a itemprop="material" href="http://dbpedia.org/resource/Paper" target=_blank>Χαρτί, </a><a itemprop="material"      
href="http://dbpedia.org/resource/Pencil" target=_blank>Μολύβι</a><br> 
<b>Έτος Δημιουργίας:</b><time itemprop="dateCreated">2015</time><br> 
<b>Πλαίσιο Δημιουργίας:</b><span itemprop="educationalUse">8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.</span><br> 
<b>Είδος:</b><a itemprop="genre" href="http://dbpedia.org/resource/Child_art" target=_blank><link itemprop="genre"     
href="https://www.wikidata.org/wiki/Q1430886?fbclid=IwAR2WZHzM9t39u3R-mjtHc0mGgQAg7g9lceUgCIm_P7q-KZzE6sPM
dKDycgQ">Παιδική Τέχνη</a><br> 
<b>Γεωγραφική Κάλυψη:</b><a itemprop="locationCreated" href="http://dbpedia.org/resource/Athens"    
target=_blank>Αθήνα</a><br> 
<b>Βασισμένο σε έργο του:</b><span itemprop="citation">-</span><br> 
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Διπλωματική εργασία: Δημιουργία πολιτιστικών διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων με τεχνολογίες Σημασιολογικού 
Ιστού: H περίπτωση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
 
<b>Βασισμένο στο έργο:</b><span itemprop="isBasedOn">-</span><br> 
<strong>Πάροχος:</strong><a itemprop="copyrightHolder" href="https://www.childrensartmuseum.gr/"><a   
itemprop="maintainer"href="https://www.childrensartmuseum.gr/" target=_blank>Μ.Ε.Π.Τ.</a></a><br> 
<hr> 
<img itemprop="depiction" src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1558055666525d4b3f6df839.16695890.jpg"   
alt="1558055666525d4b3f6df839.16695890" style="width:10%"><br> 
<link itemprop="http://xmlns.com/foaf/0.1/page"  
href="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting03.html" target=_blank> 
<b>URI:</b><a 
href="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting03.html">https://www.childrensa
rtmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-enviroment/painting03</a></div> 

 

Παράδειγμα αρχείου Microdata-EDM  

URL:https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-cultural-heritage/pain

ting33.html  

<!DOCTYPE html> 

<html lang="el"> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pageformat.css" /> 

<title>Έργο τέχνης της Κατελάνου Μαρίας με θέμα "Καθαρή Δευτέρα"</title> 

<meta itemprop="keywords" content="Κατελάνου Μαρία, Πίνακας Ζωγραφικής, Παιδική Τέχνη, Καθαρή Δευτέρα"> 

</head> 

<body> 

<div itemscope itemtype="http://www.europeana.eu/schemas/edm/ProvidedCHO" 
itemid="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-cultural-heritage/painting33"> 

<meta itemprop="http://www.europeana.eu/schemas/edm/hasType" content="url"> 

<h1 itemprop="title"> 

<a href="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1996395001525d3939494a55.59989398.jpg target=_blank>Έργο   
τέχνης της Κατελάνου Μαρίας με θέμα "Καθαρή Δευτέρα"</a></h1> 

<img itemprop="image"  

src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1996395001525d3939494a55.59989398.jpg" 
alt="371066679525d4b66491ba0.56571406"> 

<h2><b> 

<ins>Δημιουργός:</ins></b><span itemprop="creator">Κατελάνου Μαρία</span></h2> 

<p><b> 

<ins>Περιγραφή:</ins></b><span itemprop="abstract">Πίνακας ζωγραφικής από την Κατελάνου Μαρία, 10 ετών, με θέμα           
"Καθαρή Δευτέρα". Δημιουργήθηκε στο Μ.Ε.Π.Τ. στο πλαίσιο των 8μηνών εικαστικών εργαστηρίων.</span></p> 

<b>Υλικό:</b><a itemprop="medium" href=" http://dbpedia.org/resource/Paint_marker" target=_blank>Μαρκαδόρος, </a><a      
itemprop="medium" href="http://dbpedia.org/resource/Watercolor_painting" target=_blank>Νερομπογιά</a><br> 

<b>Έτος Δημιουργίας:</b><time itemprop="http://www.europeana.eu/schemas/edm/year">2004</time><br> 

<b>Πλαίσιο Δημιουργίας:</b><span itemprop="educationLevel">8µηνά εικαστικά εργαστήρια Μ.Ε.Π.Τ.</span><br> 

<b>Είδος:</b><a itemprop="dc:type" href="http://dbpedia.org/resource/Child_art" target=_blank><link itemprop="dc:type"     
href="https://www.wikidata.org/wiki/Q1430886?fbclid=IwAR2WZHzM9t39u3R-mjtHc0mGgQAg7g9lceUgCIm_P7q-KZzE6sPM
dKDycgQ">Παιδική Τέχνη</a><br> 
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Διπλωματική εργασία: Δημιουργία πολιτιστικών διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων με τεχνολογίες Σημασιολογικού 
Ιστού: H περίπτωση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
 
<b>Γεωγραφική Κάλυψη:</b><a itemprop="http://www.europeana.eu/schemas/edm/currentLocation" 
href="http://dbpedia.org/resource/Athens" target=_blank>Αθήνα</a><br> 

<b>Βασισμένο σε έργο του:</b><span itemprop="http://www.europeana.eu/schemas/edm/isRelatedTo">-</span><br> 

<b>Βασισμένο στο έργο:</b><span itemprop="http://www.europeana.eu/schemas/edm/isSimilarTo">-</span><br> 

<strong>Πάροχος:</strong><span><span><a itemprop="http://www.europeana.eu/schemas/edm/provider" itemprop="rights"   
href="https://www.childrensartmuseum.gr/" target=_blank>Μ.Ε.Π.Τ.</a></span></span><br> 

<hr> 

<img itemprop="depiction"  

src="https://www.childrensartmuseum.gr/images/photos/1996395001525d3939494a55.59989398.jpg"  

alt="371066679525d4b66491ba0.56571406" style="width:10%"><br> 

<link itemprop="http://www.europeana.eu/schemas/edm/landingPage"  

href="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-cultural-heritage/painting33.html" 
target=_blank><br> 

<b>URI:</b><a 
href="https://www.childrensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-cultural-heritage/painting33.html">https://www.child
rensartmuseum.gr/LD-project/microdata/inspired-by-cultural-heritage/painting33</a> 

</div> 

</body>  

</html> 
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